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ΠΟΙ Ζθα Ὀγ ἰῃ6 ἰπἰθυηθὶ ΑἸοηϊνθ 

[η 2ΟΊΟ ννῖῃ μπαϊη6 ΓΟ ΠῚ 

[)ηἰνθιϑιίγ οἱ Τογοηΐο 

Πἰϊρυνννννν. ΓΟ ΪνΘ. ογοαθι ϑιαυθθϑυρθιβθυηϊτοθαθϑο 
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ἘΝ (  ν 

ΔΏΞ αν) 

ΔΕΒΟΗΥΙῚΙ 

ΑΔΕ ΒΌΡΕΚΒΒΌΝΤ' 

ἘΠ ΔΕΟΙΘΕΒΕΛ ΕΣ. 

ΘΙ. ἢ. ΒΟ. Ὲ 

ΔΕΡΤΕΙ ΟΟΝΤᾺΑ ΤΉΒΒΑΝ. 

ΒΕΟΕΒΝΘΌΙΤ, ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΙΟΔΜ ΕΤ ΕΧΕΘΕΤΊΟΑΜ.,ΑΙΕΟΙΤ' 

ΠΕΝΕΕΕΟΤΙΝ ὙΨΕΈΠΕΞ,. 
ΙΝ ΒΑΟΣΤΑΤΕ ΓΙΥΤΕΒΑΕΌΜ ΨΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΡΈΒΒΟΕ. 

ΟἸΝΘΑ ΚΝ, 

ΙΜΡΈΝΘΑΒΚ ἘΈΟΙΤ 5. ΒΙΟΚΕΗ. 

ΜΌΘΟΟΙΗΧΙΗ. 



ΔΕΒΟΗΥΙΙ 

ΔΕΡΤΕΙ ΔΤ ΤΠ ΔΝ 

ΒΕΘΕΝΞΒΙΠΤ, ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΙΟΑΜ ἘΤ ΕἘΧΕΘΕΤΙΘΟΑΜ,ΑΘΌΕΟΙΤ 

ἨΕΝΕΕΓΕΝ ὙΕΕΣΕΙ,,. 
ΙΝ ΡΑΟΠΚΤΑΤΕ ΠΙΤΤΕΒΆΑΝΌΜ ΥΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΕΈΞΒΟΕ. 

ΟἸΒΝ ΑΕ. 

ΓΜΡΈΝΘΒΑΒ ἘΈΟΙΤ 5. ΕΙΟΚΈ. 

ΜΌΘΟΟΘΟΘΙΏΗΧΗ. 

ἃ. 



ὰ ἡ αἸ ἨΗἨΠΞΠῸ 53 
ΙΧ ἢ ἘῈ ᾿ξ 
ἠἢ ἀπ ἱ ΕἸ 



ΡΙΔΘίαΤ0. 

6 ὑ]ορῖα, οα͵ὰ5 ρδ18 αϊδβοὺ ᾿“ϑϑρύθην᾽, τη] απ 

ΟἸπὴ ἰηΐθυ ὙἱΓῸ8 ἀοοίοβ οογίϑίαπι δ, Πύθιη οοιηροϑαι 

γορογία ἀϊάδβοα]α, ὁχ αὰἃ [μϑῖσπῃ, Οδάϊραμι, ϑορίθιῃ 

οοπίγα ΤΠ ΠΘΡα5. οὐ ρμίηρθ ϑβαΐγγειοα ΟἸυτρ Δα 18 

ΧΧΥΙΠ δημηο ρεῖπιο ἃ ΑΘβοῦν]ο βοθῆδθ ΘΟ 5888 

6886 οοηῃδίαί, θα ἴϑθαϊα βαρογβίθθ ααὰπὶ ᾿πάθ 80 

Αὐιβίορμδαπθ οἱ Β]αίομθ ρϑὺ ἰοΐδιη δηϊααϊ αύθηι Βατη- 

γ5 ἰδ! 8 ΟΘΙΘΟΥΘίΣ Ρ]α Πα 6 6χ θὰ ἰοοὶ δῇο- 

ΓΔ, ΘΧΙΠ5 δῦ θη σα [ἀΡαΪαυπὶ ἀθρθγα!ς 1], 

α]α]ρ5. ϑορθοοϊθαθ ΟΘαΙΡΙ βρίθμαου οἤἕθοιῖββο νἹἀθίαυ. 

Πδααθ βἰηριία αὐδθθαὰθ 40 τη0Ὧ0 ἴῃ 118 [Δ 00]15 

δάἀογηαία {πουϊηῦ, ἴῃ οομ]θοίαγα ροϑιίπμη ϑϑὲ ᾿ηοϑυΐδ: 

Ποὺ ἰδηθῃ ἴῃ ἘΠῚ ΘΥΒΠ ΔΙΙΓΙΔΙῚ ρούοδί, 80 ΑΘβοῦ]ο 

Υγ6] ὈΓη0, Υ6] ροϑὺ 8108 γϑύυτῃ ΤΠ ΌΔηΔΙ ΌΤΙ [ΟΥ̓Δ 

ΤΥ ΘΊΟΘΙ ΘΧΡΥΘΒΒΔΙΏ 6886, ΠΟ Ὁ γ6 5018Π| ΘΟρ] 81Ὴ, 

564 ἀἸνθυβδηη ἃ δὰ ἔουτηδ ααδθ νϑίθυι θτ5 ΟΔΥΤΉΙΠ] ΙΒ 

ΘΡΙοῖ5, ΤΠ Θθαιάθ, Εριροηῖβ, Οϑαϊροάθα, Θχρύθδϑα οὐδ 

δίαθθ ἴῃ ΠΙαάθ οὐ Οάγββθα βιρῃϊβοαίαυ. [06 1118 



ΥἹ 

ΟΑΥΩΪΠΙΡτι5. ΝΥ ΘΙ ΟἸτου ἴῃ ἰὈγο ἀθ υοϊο θρῖοο θρυθρῖθ, 

αὖ 5ο]οί, ἀϊδραίαν!. ἨΗΐὸ οἀριία γθυαμὰ ποΐαββο ΒῈ ΠΟΙ οί. 

[1 ΠΠ]Ιὰ5, ᾿ηνιΐο οὐϑοῦϊο οοηϊαβ οὐ ᾿πΐδη8. ἃ 

Ῥυθμτθι15 Θχροβιῦαβ, [αἰ] θη Βουῦθη ᾿ηρ]Θ : ἸΏ ΒΟΙΤΙΒ 

Ραίγθμι ᾿ηἰου Ποῦ, τηδίγθιη ἴῃ δ γἸπ]Ομ ατὰ ἀποϊδ, Γ6- 

σα] 16. ἀντ απ 4881 ΡΘΥΘΡΎΙΗτ5 Δαϊριβοιίαυ, θά 

ΒοΘίουα ᾿οὸχ ραίοπυπί, οὐ Εἰρ!οαβία τηδῖθυ Θϑἀθυη 16 

ὈΧΟΥ ΠΊΟΓΘΏΙ 5101] ΟΟηΒοΙβοῖῖ, (θα !ριιβ 8118 1} ἸΧΟΥΘΙῚ 

ἀπο υγυραπθαηη, Ηγυρουρμδηΐ5 Π]Ιᾶμ., ΟΧχΧ α08ἃ 

Ετθοοϊθὰ οὐ Ῥοϊγῃοθηι, Απίρομδπ) οὐ ᾿βϑῃηθηϑηη 

1011|. αϊρο βἰαϊαηΐ, οορ 0 ΡΑΥΓΙΟΙα1Ὸ οὐ ᾿ποθβία 

Οδϑάϊρυση οἰϊαη ἂρ ΘρΙθ0Β ΟουΪοΟ ΠῚ] ἰυγηη6. 86 

ΡΥναθ86. ποὰ τ]Π1Ὶ βθοὰὺβ νἹἀθίαν. ΝΆΠ ΠΟΙΠΪΏΘΙΙ 

ΘΔ ΘΟΌΙΩ ΠΟῚ 8011} ἸΧΟΥΘΩ ἀπ06 186, 5604 οἰϊδηλ ΡΟΡΕΪΙ 

Β6]]ΠἸΙΟΟ51 γϑρηαπη ΟὈΓ ΘΓ 0 Πουοϊοδθ δθίδς!β τη ΟἽ τι5 

ὨΠη ααδηΐαμπι ΔΌΠοΙγΘί; θαι6 ὙΘΥΙΙ 51121160 Θϑί, 

ΘῈ 6] ἰϑη 1 Π} 511 ΠΟΥΓΌΥΘΙΏ ΘΟΠΟΘΡΙββθῦ, αὖ ΟΟΌ]ΟΒ 

5101 ουαθγθί, γθρηθχη γί ηθΘ σ Ϊ α͵θθθ. ΝΘαὰΘ ΨνΘΙῸ 

ΠΟὈ1115. 11ὦ οαθοὶ ΟΘΑΙΡΙ ρθύβομδ ΡΥῸ ΟΟΠΊΠΘηΐΟ ΠΟΨΊΟΙΟ 

Βα Ὀ ΟΣ] ροίθϑί, Ῥοβί γηυ]ῖοβ ΔΠΠΟΒ πη 118 ΕἾΥ186. ΒΘΠΘΗῚ 

ΦΠ ρυηὐ : οΟᾺ}18 οἀρίαβ ἃ ΠΠΠΒ ᾿ΠΠΡΘΥΟ ρυϊναίαν οἱ 

ΟΠ ΠΠ161115. Δ οθαγ. [π46 αν θηαπι Θχθουαίϊο, Ππγρα, 

οδθά685 τησΐαα, Ὀ6114 αἰγοοῖα, αὐὑᾶθ ΔΙΏΡΙΔΠ) ΘΡΙΟΙΒ 

ΟΔΥΜΪΠ] ΡΒ. πη θυ ῖτη ΡΥ ΔΘΟαουηΐ. 

Ιη πὸ πδυγδίομθ Πα δοιάδυ μη οθηΐθιη νά 68 

γ11}015 4 Ό]ἀθμη Π18}15 ΟὈΥαὔϑηη., ΒΟ ΘΙ υῚθτ15. Ἰπα αἰ πα ΠῚ, 

ΡΒ θδ 88 Σιν ὅ»" ὃ. οι; δὲ ΧΙ, 271. 1η8.ὕ 



ΨΙ 

π60 ἰδηθη ἤδη ΒΟΘΙθυ) ΤηΔΙΟΥΠΠ6] 6. 5616 ἰδηη 

αὐοῖο σίποῦ]ο οΟ]]Πραίαμμ, αὖ 411 ΘΧχ 8118 [αὐᾶ}} πθοθβ- 

βἰίαίθ ρυοριρηδηΐαν. Νἅιη ΟΘΟΙΡῚ ᾿ηΐουθαπϊα ααυτη 

6Χ 6]158 πία! θυ ροηαθαηΐ, ΟθαΡῚ ΗΠ, ἸΘρῚ τη 18 

ΠῸΡ 18. ΔΕ], ῬΙΟΡΊΘΥ ἸΡΒΟΥΙΙ ἴῃ ῥδίγθ ᾿πηριοἰδίθῃῃ 

Ροίη5Β απϑηὶ ΟὉ 50 ρθη πϑίδη δὴ τ]βθῦθ ρϑυθαηΐ. 

Αρυά ϑᾶρίοοθ δαΐθπη [οοδϑία οὑπὶ Η]1Ο, ἀαθιη αΪ8 

Ἰηγ 1115. ΘΟποθρογδί, Ρ61 ᾿ηποοβίθμῃ τηϊχία ἰη αι αδίδιη ΡΓῸ- 

ἰθυὰ ϑαϊύ ᾿πητ 81 506] γ6 Ἰηἰου γα. Ηδθο ΑΘβομυ]ὰβ 

{0018 [0 Ὲ}15. ᾿ἰὰ ρϑυβθοιίιβ δῦ, αὖ 510 ΠΟΥ ΟἸΏΠΪ8 

δὰ Ῥγΐποθρβ ἀοἸϊοίαμι, πρώταρχον ἄτην, τοξογγϑὶ, ἀν απι- 

αἴθ οὐ ΠΠατη οὐ πϑροΐθβ δηλ ιοία ἐαίογατα ἐδοίογαμη- 

416 ΘΟΙΠΙΩΠΠΙΟΩ6. ΟΠ] χιΐ, αὖ ΘΟ 8. α881 ΡΘΙΒΟΠἃ 

οχιβίθυοὺ Ῥ6 ἰοΐδηῃ {υ]]ΟΡΊΔ ΠῚ ρΟΥηθη8. αυοά Ἰπου- 

Ἰοπίθι ἀθιηγηοπβίγϑηΐ Δ θυ]δθ ποβίγαθ νϑύβαβ 191---ἴ4ῦ, 

ααογαηι πᾶθὸ ἔδυ βϑηΐθηΐδ δύ : Κγρέθγιβ αἰοἰ οί ροόπα 

ἔμ ἰογδατι αθέαΐθηι αἰαί. [Ζ71}ηυτίο θηπΐηι 1 αὖθ Αρο[ϊπο 

ἐγίδιδφια αρμα 1)οἴρἠοθ θαϊέί5 ογασιίϊδ δἴπθ ργοίθ ἐϊζιηι 

ηιογὶθηίθηυ ὠγὐθηι 586γυαἰμγην 6556. τποοηϑζία υἱοΐμ5 

ἐϊδίαύγιθ σοι ϑιαηι ἐρϑῖιι5 ροϑίοηι, ραγγίοίάαηι Οφαέριηι, 

φιὲ β8θηιΐηαίο αἰριδίο ηιαΐγῖβ αγύο, δὲ ἴρ56 ποέγεξιι5 ογαΐ, 

ϑέγρθην, βαηφωϊποίοηπίαηι ργοάιοῖ. [1θηιθηίία οοπβδοοίαδαίΐ 

8}0η805 υδϑαηο8. 

ϑθα ἴῃ ΒΟ Ϊοοο ααδουῖθαν, πάτα 1ΠΠ1π8 ΟΥ̓ΔΟᾺΪ γαΐϊο- 

Π6ΠῚ ΑΘβοθυ]ὰ5 γϑα]ἀουὺ. Βγηῦ Θηΐγ αἱ ΠαΥΥδυθηΐ, 

Παῖυτη ΟὉ ποίϑημοβ ΠΟΥ Θ8., Οα]Ὲ8 ὈΥΪΤΉΠΙΒ ΘΧΘΙΙΡ]ΌΓΩ 

ΘαΙἀϊδβθῖ, «ποθ Ργομαθα 6 οαϊαχη ἸμΟΌγΥΪ586. Νϑιη 

ῬΘΙοΡῚ5. Ποβριτο θχοθρίαβ, αασπι μα}8 Β]Πατα ΟἸγυ βρ- 

Ῥαπι ἀθρουϊγοῦ, ραθυατα δἀδηηδία μη Ὑαρ ἶ886 ἔρυθ ρίαν, 



ΝΠΙ ΕΥ̓ ᾿ [ἡ 

πο ἴαοίο ραίγθῃηῃἨ ἄθοὸβ οὐὔᾶθ86, πὖ Τιαἷο ἃπύ ΡΥΌ] θὴὶ 

ὨΘραΓΘη αὐ ΠῚ τηδηὰ ΠΟ 6) ρῥᾶιαοηί. Ηδθο 

λα ΡΙ 465. οὐ ἴῃ ῬΠΟΘΏΪΒ515 ν. 24, 1021 βιρηϊ βοάν οὐ 

ἰναροοθαΐϊα ποάϊθ ἀθρογάϊία ΟΠγγβῖρρο ἔμβθ ρουβθοῦίιβ 

οδύ, Απίρ Εαυ]ριάθη ῬΥΔΧΙ]ὰ ΙΟγ Ομ) δὑ Πρ 1856 

νἹἀθίπι μᾶηΠο ΠΔΥΓΔΙΟΏΘΩ, αἀᾶθ δ 4ᾳθη δ ΟΥ̓ ΘΙ. 

γοίθυθη ἃ 510 ἸρΟΥἌΤηι18. ἨΔΥΙΟΪΔΙῚ 51 ΠΠοθῦ, ὭθβοΙῸ ἃ 

ΡΠ ΘΧροβιία [ἀΘΥῚὺ ἴῃ ΘΡΙΟΟ ΟΔΙΤΏΪΏ6. ΔΗΘΘΟ, 

αποά ᾿πβουθθθαίαν τὰ Κύπρια. 10: δηΐπι, αὐ ὁχ ῬΊΌΟΪΙ 

ΔΙΡΠΊΘηΪΟ ΟΟρΡΟΒΟΙΐαΙ", Νοβίοι. ΜίθηθΙαο, τιχουβ Γδ- 

Ρίογθιῃ αἰΐζαγο, Ερορθὶ οὉ νἱ]αίαδιη Αμραμ ὉΣΌΘΠῚ 

Θχραρῃαίδιη οὐ Οδϑάϊρι τὸ8 (τὰ περὶ Οιδίπουν) οἱ 

81ἃ απδθάδιῃ ματαρθαῖ. πᾶ6 ααὰπι δα ΘΟμΒΟΪΔη ἀτιη 

Μομοίδαη δοοοιημηοάαία νιάθδηΐαν, παιᾷ ἀθβθασαθ 

ΘΟΠ]1ΟΙαΒ Νοβίουθιη ἴῃ δ η6 1Π0 [Δ ἀδοΙἀ ΔΙΊ, 

τη ἃ τὰρίο Οδυυβῖρρο τορϑύϊγιββθυ [}ἄἀθῖὴ ἰδοουθ 

Ρούαϊββ6 ΔΟβομν μὴ. ΠΟ ρῥτδοίγαοίθ πραγ ; 50α 

[86 ΠΜΠ] ΠῚ Υ61 ᾿πἀἸοη οχίδῦ, ἰδίαι ουαΐ οΥὰ- 

ΟΠ ΤΠ ΙΡΉΙΟΙ γονουθηΐα, αὖ 618 Θαοίου 8. θιηθῦθ ἃ 

5. Να ποὺ αᾳαυϊάοιῃ 5015 οουίπιη οδύ. Νά δρια γϑὶ διιοίουθιὴ 

Αἰμοηδοαη ΧΠῚ, ρ. 608 Α. Ἰορίίαν : ἀλλοι δέ φαόι τῶν τοιού- 

τῶν ἐρώτων χαταρξαόϑαι Λάϊον, ξενωϑέντα παρὰ Πέλοπι καὶ 

ἐρασϑέντα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρυσίππου, ὃν καὶ ἁρπάσαντα καὶ ἀνα- 

ϑέμενον εἰς ἅρμα εἰς Θήβας φυγεῖν. Πράξιλλα δὲ ἡ Σικυωνία ὑπὸ 

Διός φηόιν ἁρπασϑῆναι τὸν Χρύσιππον. Ῥτο ὑπὸ Διὸς Υ ΔΙοἸΙκθμδον 
οοπῃήθοϊς ὑπ Οἰδίποδος, 0011. 50801, Επν, ῬΏοθα, 66 : τινὲς δέ 

φαόιν ὅτι Λάϊος ἀνῃρέϑη ὑπὸ Οἰδίποδος, ὅτι ἀμφότεροι ἤρων 

Χρυσίππου. 



ἄν 
γ ΙΧ 

Τιαῖο οοπίοιηρία δα 05 ᾿πδία ἰού οδ]αγη! δία ὀδιιδὰ 

Βαθογοίαν : βουλαὶ δ᾽ ἀπίϑανοι “αΐου διήρκεσαν.3) 

Ἠδθο τηὰ]ὰ {γι 1186 ΟΥ̓ΘΟΙ]Π5. ργδθάϊοία Θ586 

νἱ ἀθηΐαν", αὈΔΙΠ Δ] ὙΟΥΒΙΌΒ. Βαργα 8|14 018. ὙἹΓΡῚ ΠΌ]Ω 

ΤΠ θαπδυατη ὁμοῦ 8, αὖ 41 ἰού 510 1 1015 ΡΟΙΊΟΌ]Ο, 

ὁἃ ἰαπίτπτη τηθιηογαῦ ααδθ Δα οἰγιθα 18 βα]αύθηι βρθοίδηί. 

ρα οομβθηίαηθατῃ οϑὺ, ΑΡΟ]]πθὴ μῸη 80] πὶ ΤΠ ΠΟΘ ΥΠῚ 

ΘΥΘΥΒΙΟΠ6, 486 ΟΧία Πα]5 ὑΠ]ορῖδθ ἤμο 5. ροβιία οϑί, 

564. οὐϊδη ἀομηθϑίϊοβ. τη8}15, σα θπ5. Παγαηι- [θα] ΔΎ τῚτη 

ΡΘΕ θη αηὴ οομῃἐπθίθν, ἢΠ1} ΡΔυΤΊΟΙα1ο πϑροΐυτμηαιιθ 

ἀἰβοογάϊα, [πὶ ἃ ᾿ΠΡΘΙῚ8 ῬΥΘΟΙΘδ 415 ἀθίθυ 1580, 

οὐ φασι ἰθν Δ 110 ΘομΒα]οθίαν, ΡΥ Ϊ πη στη ἸΠ ΠῚ ΠΟΙ, 

ΒΔ] ΟΥ̓ ΠῚ τ] πὶ 6386, {ΠῚ αἰίθγαιη, ἀθιηάθ [θυ 1 

Δα 141556.4) 

«[ 1 γΟΥῸ ΡυΠπη86 [ἀ0.]86, 7, αἴλ, ἀΥρτιηθηθαμπι ατι8 18 

[πους 1ἢ ΠῚ ΘΒ ΥἹΧ ἀπ Ι1 ροίοϑί. Νϑιη 1 

Πιαῖπβ Πα τη! ϑηΐοηλ Θχροϑαθυῖ οὐ ἃ θοάθιῃ δάαϊ]ίο 

᾿ηἰουθοίαβ. 510, 1πὰ αὐ Δμΐθ δοίαμη ΘΟΠ ΘΠ] ΔΉ Δ ΠΠῚ, 

᾿οο ᾿ρϑῶ ἴὰθυ]α ἀροηάθαμ) οὐαὶ. Δα 1Ππᾶὰ βρθοίδϊί γϑὶ- 

θη χυτρέζειν, 1. 6. ᾿Ἰηΐδηΐθιη ἴῃ Ο]] ὦ ΘΧΡΟΠΟΥΟ, οἱ 

ἐγριηΘ 1 

ὅ) δῖῇΆο Ββίαναιί Ὑ͵ΘΙΟκου, Κιοίρο ϑοιρε ον τὰν συϊοοίιἰδοίνονν [μ{-- 

ἐογαίμν, 1, ν, 148, οὕπι δομηοθίάθυίμο δὲ [.. Βομυα ῖο, ΖΔ ΒΟ ΒΥ 

ἐὰν ἄϊθ ΑἸτουματηβυν. 1880, Ρ. 889. ΑΘβοθυ!αμ ἃ ΟΠγυβὶρρὶ δπιουθ 

ΘΌ]ρδιη [μδ1ϊ1 γὙΘρθί 586. ρυϊδηΐ ΝΙύΖβοη., ϑαφοηροοοὶθ Ρ, 08, Ηον- 

τηδηῃ δὰ διορίθῃι ν. 817, Κσιιβθ, ἐθ Αδϑβοϊῃϊ Οοαϊροάοα Ρ. 271. 

 Ἄ Υ͂, Ὑ ΘΙΟΚοΥ, 126» δρίϑοϊα Ομοῖμς 11,. ν. 8106. Κιιβο, ἰ, ἰ. 

Ρ. 80. 



κεχμῆτι μαλκιῶν ποδί) 

Ηοο ἰδηριθαν 115 ΨΘΥΒΙθῚ5. 4] ἰΘραηΐαν τη ΒΌΠΟ]1Ὸ δά 

ϑοριι. Οϑά. ᾿ὰ. 188 : Περὶ Δαυλίδα φησὶ τὴν σχιστὴν 

ὁδὸν" ὁ δὲ «Τἰσχύλος περὶ Ποτνίας οὕτως" 

Ἐπῇμεν τῆς ὁδοῦ τροχήλατον 

σχιστῆς κελεύϑου τρίοδον, ἔνϑα συμβολὰς 

τριῶν κελεύϑων Ποτνιάδων ἠμείβομεν. 

Τη]υσαη ἀοοίο ουϑη)γηδίϊοο ἔθοθυαηὺ ΕὐΡΔΠ θυ 115. οἵ 

Ηουτηδηηι8, αἱ νψουθδηζα ἢ6 παθὸ ὁχ Οἴαποο Ροί- 

ὨΪΘΗΒῚ ρουϊία οββθηΐ  γϑοίθ [0 διῇ Οθάϊρο δαάβουῖ- 

Ρϑϑυπηΐ Ἰμτουρυοίθβ ρ] θα αθ. Αἰναιηθῃ {ὑγ]ορῖαθ ἀγρῖι- 

τηθηΐο ἱποοῦΐα ἰδηΐαπι οὐ ορδοῦγα ἰὰχ ποὺ ἔαρτηθηΐο 

Δ αηάϊίαν. Ῥοίη]5. οο]οθαμίαν ὐθγθβ οὐ Ῥυόβουριμδ ὅ) 

ἰρϑισπααο Ῥοϊηϊδιιη. ποιηθῃ (Πότνιαι) ἀθαβ ἴῃ έθγἃ 8 

γοίογθθαί, πὖῦ δο αυϊάθιῃ 6Χχ ρᾶγίθ ἰοοαβ ἔα α} 1 ρανυῖ- 

οἰάἴο ἀρ βδίπηιιβ. οϑβϑί. ϑοά χὰὸ ᾿{πππ8. Θναΐ [μαῖπβ, αὐ 

Β|1ὁὸ ποὺ ρο᾿ββίπησιῃ ἴῃ ἰοοο οοοιττογοὶ ὁ Νϑαθθ ΘῃΪπὶ 

8) Κ6801. ὕϑῃ. Αὐὶβί. ὕϑβρ. 289 : ἐγχυτριεῖς᾽ ἀπὸ τῶν ἐκχτι- 

ϑεμένων παιδίων ἐν χύτραις. διὸ καὶ Σοφοκλῆς ἀποκτεῖναι (1. τὸ 

ἐχειϑέναι Ἱ) χυτρίζειν ἔλεγεν ἐν Πριάμῳ καὶ Αἰόχύλος λάξω 

(4. Λαΐῳ). --- ἨδΥροοΥ. Ρ. 128, 12 : μαλακίξζομεν (μαλκίομεν Θοη]. 

ΒοκΚΙΚου)" Δημοσϑένης ϑ' Φιλιππιχῶν φησὶ ἱμένομεν καὶ μαλανχι- 

ζόμεϑα. ἐν ἐνίοις γράφεται μαλκίομιεν ; ὅπερ δηλοὶ τὸν ὄρρον 

φρίττειν. Αἰόχύλος ἑλλαδίῳ (1. ἐν Λαΐῳ ατοπον.) 'κοαμῆτε μαλ- 

κίων ποδί᾽. Ναποῖς μαλκιῶν. [ἄθπι Βαβρίοαίαν χεκμηῶτι. Τοοῦπι 

Βῖσ βοχϊρίπιῃ : λα, δίωχ᾽ ἀχμῆτι μάλκιον ποδί δὰ Ῥμιηοοίοίδπι 

ρθε 586 οθηβοθδαῦ Ηογηδηῃ. --- Ῥταθίοσοα ΗθΒυ Βα ἀρά χνου; 

ἀπ᾽ εὐθείας ὁ ἀράχνης. Αἰἱό χύλος Λαΐίΐφ. 

6) Ῥαυβϑῃϊδβ ΙΧ, 8, 1. 



ΧΙ 

πίον ΠοΙρμοβ Τποραβαιθ, αὐ Τα! αγὴ {Ππ4 ὑγνταμη, 

Ῥοίηϊδο 5ιίδθ ϑιιηΐ, βοὰ Ρ]αίαθαβ ΔΙΠμθπᾶθνθ ρου ρΘη[Ι- 

θιι5 ΤΟ απ ἤδο ὑγδηβθαηά θη γα. 11 ΔΘ πὴ 

βία απιπὶ ΟἿ ΡΎΒΙΡΡΙ ΔΙΠΟΥΘΒ. ΓΘΒΡΟΧΙΒ586, [αϊ απ ᾿ποηθηΐο 

ΤΊγοϑῖα ΟἹ ΒΔ ΘγΌμθηλ ρου 588. οοπ]ϊοϊαπί, αὖ Ἥρας γα- 

μοστόλου, αυδ6 1δὶ οοἸοθαίαγ, Γἂτ ρ]αοαιοὺ 7). ὅρά 

οὐϊδιη 4|18 ΒΌΒΡΙΟΑΙΙ ᾿Ιοϑῦ, αὖ ἴῃ ὑϑη 5 ΓΘ ὑΘΏΘΌΓΙΒ 

δαυϊάθηη π1}}} ἀὐβυτηδυθυῖτη. Τηϊογίθοίο [μδῖο Οθαιριβ 

ΤΉΘθα5. σϑηϊΐ οὐ βοϊαΐο ΡΠ] ρΡῚ5. Δθηϊρτηδύθ 1015 561- 

σίου ρα Ομ Π 65 οἰ 8, Βθιηθὺ ΡΥΟΧΙΠΟΒΑῈΘ ἸΡ ΠΟΥ ΔΉΒ, 

ΓΘΡΏΠ) οὗ ΥΘρΡΊ δ ἀ01η0 ΔΟΟΘΡΙΙ. 

Τὴ ἐταροράϊα Οεϑαάΐρο ρύϑθοθρθ ἃ ϑιπηη0 [ἀ5[]1010 

γΠΙΒΘΙΤΙ ΒΟ ΠΘ. ΟΔΒΙΙΒ. 18. ῬΥΓΟΡΟΠΟαΐαν, αὖ ΓΘΥΠΙῚ τηὰ- 

ἰαῦϊο ν6] ρούϊι8 ΘΟρΪ10 οΘ] θυ α5. απᾶπι ἀρὰ ὥορ!ο- 

οἰθιη ἤθγθὺ ᾿] 8616 Δ ἤοΙ 56 ὑγδοίαγοίαν. Ηοο τϑοῖθ 

ὙΠῚ ἀοο! οὐ ὁχ ἀμπίνουβα Αθβοην ]θαθ ἃυ8. 1πΠ40]6 οἱ 

6Χ θυ}, ϑιιρουβίϊθ οΟ]]Θρουπηΐ. Νδηῃ ἴῃ πα]}05 ἴα υ- 

ἰὰθ ῬυτΌΪορο δυραμπηθηΐαπ) τὼ ΘΧΡΟΙΙΓΙΓ, α881 Ὁ6]]1 

οδθδα οὐ ῬΟΙγΠΙΟΙΒ Ομ ΔΥΡΊΥΙΒ Βοοιοίδθ βρθοίδίουιθιιβ 

ηοΐα 5ηῦ : ὉΠ486 ΒΌΆΒΡΙΟΙΟ ΟΥ̓, ἴῃ ργδθρηθϑϑ {{ἃ- 

ϑοΘαΙα, ΠῸῚ 80] ΟΘαΙΡρῚ οδϑαμη, 564 οδὐϊδιη {γα ΠῚ 

ἀἰβοογάϊατη οχροβιΐϑιῃ 1556. Εἰχίγθηηαβ ΓΘΥ τη [1688 

ἢ Ηδηο οοπἸθούαγδηι Ὀγού] 1 ΒΘ ΒΘΙΏ1}1, Ψαϊνϑεοίνον Κὰν Ρ υῖο-- 

ἰοφὶε 1855, 1, Ρ. 148, οΟ]]δι5 115 ἀαδθ 5080]. Επχ. ῬΠοθη. 1760 
6Χχ Ῥβθιαο- ΡΙβδη το τοίου. Ηἴο θηΐηὶ Τιδἴθιη παιταγὶδ ποὸὰ οὔ- 

ἰθιαρουδθβθ ΤΊ θϑίαθ ἱᾳρθηϊ πθ ΑΡρο]]πἰβ 5101 ἰπθηδὶ ΟΥ̓ΔΟΌ]ΌΤΩ 

δα τού, 598 Φπποηθπι (Ἥραν γαμοστόλον), 488 ΟΡ τορῖβ Δ] οίαμι 
ϑρΒίηρθιη ΤΉΘΡΙΒ ἱτητη βββϑί, βϑουῆο!β ρῥδοαγοί, 



ΧΗ 

ΘΧ οὁδηίοο βρύα ἰϑπάαΐο ΟΟρΟβΟΙηλι8. [ὉΪ ΘΏΪΠῚ 

(ν. 100 544.) Οϑαϊριβ αἀτοῖθαι!", ὁΟΙΏΡΟΥ 5. 16] 1ΟἸ 15 

ὨῸΡΌ 115, ΔΠΊΘΙΒ Ῥ'ΘΠΉ]η8 τη8]8 ΡΘΙ ΘΟΙΒΒ6 : ῬΔΥΥΙΟΙ ἃ ΠΔΠΠΙ 

ΟΟΕΪΟΒ 5101 ΘΙ 556, ΠΟΥ ΊΒ64 16 Πηργθοαίαβ. 6586 αὖ ρΊ ΔΆ 10 

ῬΑ ΣΙ ΠΟ] ΠῚ 1 61 56 ΡΥ Πϑηΐαγ, [46 ἀρὰ Αὐοβομγυ- 

ἴὰπ, βίαϊπη ραιοίδοίο [αϊογαμη ἀγόδηο, δῦ ἴῃ 856. Ἰρϑι1}) 

δῦ ἴῃ ΡΙΌΪθὴ ἰηΐαιδίθ παΐδιη Οὐάϊριβ δηϊμηθάγνογαί. 

ΑἸταμὰ Ἰηἰουρυθίδ!!οηθ) ροδίαθ γοῦθα ΠΟ ΤΘΟΙΡΟΙΘ 

Ἶυτο οοπίθηα!ῦ Ομ ποιάθνιῃ 8. ΟΣἱ ΟὈ]ΘοΙς Κγαθβθ, 

ΟΡΌΏΙΩΘ ΘρΊθο5 ὑϑιὴ ἴἴ 1ηΒὑ10π|1886, αὖ ΕΠ Θ00165 οἱ Ρο]γ- 

ὨΙΟΘΒ 15 ἸΠΓΘΡῚ5. 0 ἀθνουθυθηΐαι" δηΐθ απ8}} ᾿Πηρὶῶ 

ἴ ῬδύγΘ ΠῚ] ΘΟΠΠ]5158θηῖ, Α ατ8 ΠΔΙΥΔΌΙΟΠΙΒ ΓΟΥ ἃ ΟἿ 

ΑΘρομυ 5 γθοθϑδιββοῦ, ΟΣ ἔα θα] Δ}. [ἢ Ρ6] 8 τηαίαββοί 

ΠΠ1Ὸ5. Ἰηβοηΐθ5. ΑἸΧῚΒ ρου 5 ΟὈΥ θη, οδαβδΠη ἸΠΥΘΩΪΓῚ 

ὨΟῺ ΡΟβ80. [πὸ [ηὐθ ἀοϑ᾽οῦπμη, 410 ΡΟ ΥΘΡΉΠ 

ΘγΙ ρθη, δὲ ΘΧθου Ομ 61η., αὖ ΤΘΡΉπΠ Ρ] Δα 10 ρδῃ- 

ὈΥΘΗθαΥ,, Θαϊ ᾿π ΘΙ Ὁ ἀθγΘ ὨΘΧαΠῚ, αὖ 66 80 1Π|0 ἀ1- 

Υ6}}1 ποαυϊγοῦ, -- Ηδθο, αΌΔΙΏΥΒ ΒΡΘΟΙΟΒΘ 8 ΠΟΒΕΟΒ 

ΒΘΏΒΙ5. αἰβραίΐαία 5ηΐ, 40 ΔΘΒΟΏΥ τηθηΐθ ἈΌΘΥΓ ΔΘ 

ν᾽ ἀθηΐαν, 4πὶ ρΡ] υγ 65 Πουηϊηση) δϑίαϊθβ Οὐ Θϑιὴ ᾿ηΔΧΙΠ1Θ 

ὀδβαιη ηἃ ὙΠΟ ρα ΘΟ ΡΥ ΘμΘμαϊ, ααϊὰ ἀνογαη ἀθ]τοία 

Π]1οῸ5. μθρούίθβαθ γ6] "πη π]ο 105 ᾿π0γ0 ογθάθθαί, ((π860- 

81) οὐ ΟΘαΙΡῚ οὐρὰ ὁ Ῥαΐου ΔΡΟ Πη15 οὐδοα]α Θ0η- 

ἰθιηρβουαῖ, ἢΠΠπ5. ᾿ῃν]ῖο ἀ60 ρθηϊτι8 Γα ΟΥ ΠῚ ΥἹ ἰπθ] πο- 

[8 Ὁ1}1 84 ρυγοιαταη) ᾿ποθϑίσπηπθ οοηαἀθιηπαῦιβ ογδί. 

8) ΚοΒποι ον, Γμοϊοφὶ ἰ. 111, », 848 βρᾳᾳ. 26 ϑαφθ τυοην 

Θεάΐριις, ἀοοιπηροη 1852. 



ΧΙΠῚ 

Εἰδάθη νἱ Οδαῖριὶ ΗΠ ΔὈΥΙρΙ μα, ααογαμη θὰ Οα]ρἃ 

οϑὺ, αυοὰ οχ Οδϑάϊρο οὖ [οοδβία δῖ, απο ἃ [10 

ΟΥ̓ βΒαηΐ : 46 ΑΡΟ]ΠῺΙ οθίθυιβαθ 415 ἸΏΨΊ81, ἴπη46 

011, ἴπη46 ἀϊβοογάθβ, ἴη46 δἰγοοθπὶ αἰ 8616. ΟἸΠὴ 

ΓΘθῸΒ. ΘΟΠΒΡΙΓΔΗΘΠῚ ΔΗΙΠΌΙΩ φοτηΐ. [π646 Θἔϊδιη αἸρΡῺ] 

αυοαδιπιηοάο μαρθθηίαν 105 1115 ραίθι ἀθνονθϑύ, οἵβι 

Ὠ181] ἀστα ἴῃ ραίγοιη ΘΟΙΏΤΙβοιαηΐ. ΝΘαὰΘ ἢ86 ἀἰταθ 

118 ΨΘΥΌΙΒ οοποθρίαθ βαηῦ, που ΔΡΒαᾳ 6. ΠΠΟΓΆΙη 

ΡῬΘοοαΐῖο ταΐο γ6 4] πϑασθαύ. Νοίαυιθ πα ταἰου αηΐ 

ΠΘίαγΙΘ, δὴ ραἰπηοηίαμη, αποά δα τέχνα ἀτξκνα Ρ61- 

γϑη γα. Οὐαί, ᾿π θυ 8 οδῦϑα ΟΥΙ. 

γοία ποη χυτὰ δαΐαγα 6556 βιαίτη ραίθθαί. ΒῚ]1Ο5, 

ΔΥΤΘρίο ΠΏΡΘΙ]Ο, 5ΘΏΘΙῺ ΓΙ ΒΘΥΌΤΩ ΟΟὨ 1615 αἰ βοῖθηαο 

Ῥαίθυπμᾶ ΠΡ ΘΟ 0 η6 αἰρηοβ 86. ριϑΘθαϊ5886. ρΡαΐο ὃ). 

Μοχ ἀϊβοογάϊα ἰπΐου ᾿ἴρ805 οὐἵω, ΕἰθοοἹθβ ἐγαίγθιη πϑία 

ΤΠΪΠΟΙΘΙΏ ΟΠΡῸ ΘΧΡΌΪΙΒ86, ῬΟΙγΠΙΟΘΒ, ΟἿἹ δ 1} 

Αἀγαβύ! Β]Ιατη ἀθβροηβδπι [1586 Βαβρίοοῦ, ΑΥΡΊΨΟΥΌΙΩ 

ΔΌΧΙΠα, διτηδί πη θ ἴῃ ρδύγϑιη τϑαϊζαπ) Δοίαβ88 

γιά οίαν 30). 

ΑΙὰ βαηΐ ααδθ ἴῃ ἔαθυ]α βαρουβοίθ Οὔ ΓΘ σουθὸ 

ἰΔηρυιπίαν, πΘαὰΘ ἰαπθη ἴῃ Οδαρο [80116 δχροῃηὶ 

Ροίογδηΐ, ψϑιβαβ Ὁ] υϑβριοῖῦ οὐδοιῦ]ατη 400 ΑἸΩΡΠϊᾶ- 

ταὰΒ ῥγαθαϊχοταὶ ἀπο 68 ΑΥ̓ΡΊΨΟΓ ΠῚ ΟἸΏΠΘ5 ΡῥΙΓδθίου 

Αἀγαβίαση ὈουαΓῸΒ. 6886. δοιβαῃ 608 βρη οδηίαγ 

8) Ιάθιη βϑῃίύ βαβθιηῖη], ἴ. ἰ. 

10) Επιδίγαϊιβ δα Αὐἱβίοί. ἘΠ, Νίοοιη. Π|, 2 Οδάϊραμη 118 

[Ἀθ118. ἀοοθηδϑί, ἴῃ ααΐθτιβ ΑΘΒΘΏ 5 τηγβίϊοα αἀπδοᾶδπι 46 θυοτα 

ἰουϊρ 556. νἱἀθραῦαν, 



ΧΙΥ 

ΕὝΘΟΟΙΙ 1ἢ ΒΟΙΊΠ15 σἱβα ἔα αΓΟΥ 1 δαριγα. ἘΧ γΘΡΒα 

981 Οδαϊρυμῃ πιουίπυμη  ΠΘὈϊβαιθ Βθραϊ θη 6886. οἰῆ- 

οἴαγ. Ηδθο δὰ τπᾶρΏΟροΘ. [Ὁ]1οΥ δαῦ Ἰηΐθι ΔΙ ΓΘ 8 

ἰγαροθαϊδο Ππθγη ΑἰΓου ι8α 116 110} ὰτἢ θυ Θη1586 ραϊδηάα 

Βιηΐ, Εὴὺ βθουιῃμάπη) ααϊάθη οὐ (θυ απ γ6] 510 8016 

Δ οὔθ 1 6] ρ θδηΐαγ ; 46 Ρυη0 πο μα Όθ0 αποὰ 

ἀἸοᾶμη, Ωἶδ1 4 ΘΧ ΡῬΈΘΙΙ ἀἸβοΙρ]ηα ΑἰΒΠΘΗΙΘΗΒΙθ8 

ῬΙΘΡΊΒα 6. πούαμη 6886 ροίθγαί. 

δερίοην οοπίγα ἽΠΠοὗα5 ἴίὰα ἀϊβροϑιύα δύ αὖ τ δ ]ῸΥ 

[θυ] 6 ρᾶγβ ἃ ΥϑρΊθα5 ΠΠΘΌΔΗΙΒ δα οἰν αι] βὐαίαχη 

ἀοῆθοίαῦ ἁὐθίβααθ οὈὔβθββᾶθ ᾿πηδρὶπμθη ΘΧΒΙρθθαί. Δο- 

[0185 ρϑιοὶ, ΓΘχ, παηζ8, ν᾽ ΓΡΊα ΠΟΥ 8. θα οἰϊδηη 

αυδθ ἴῃ Βοθῆϑ ΠΟῚ ΟΟΠΒΡΙΟΙΆΠΙ ΡΘΥΒΟηδΔ86, αυδθα 6 

05. 841115. ἴῇ ἰοοἱβ ρῬγηΐαγ, αυδδὶ ργαθβθηΐθβ δά 6888 

ΟΟᾺ]ΙΒα 6. 50 0]101 νἹἀθηΐασ. Εἰΐθ06118. ρϑιύβοηϑ χα] χὰ 

ΤΠ Θπου μη, αἱ νἹοΐουθϑ ἔα 11 βαπί, νισγίαϑ, οοηδβίδῃ- 

[18, ἰδ 1] Δα 6 Πάποϊα οβίθηαϊταγ ; πα 8 ὙἹν 18 

ΠΔΥΤΘΙΙΟΏΙ 18. Πποβύμαμι, δα οἰδάθηι που τη 6 ἀ6βέ!}- 

ὨϑίογαΠΙ,, σα] 8 ΔΗΪ ΠΟ 16 ΡΙΌΡΟΙΙ ἀθάδοθθ,, ΒΌΡ6Υ- 

ὈοΒ, ἱπρία αὐϑάδηλ Ὀδιθαγᾶαᾳαθ Ἰδοίδηϊα, [ΠΒ]Ρ68. 

1)1οα5 11105 Η Θ]]Θῃϊοδμ πα οἴθια γϑίθυσ ἰοσίθηῃ δ ὑθιη- 

ΡΘιδίδιῃ ; ποβ, αὖ ΜοϑιμηΟΠ 68 ̓ ἰϑύοβ ΟΥ̓ΘμΟβα 6, αΟΙΠῚ 

ΑΥὙΙΒ[ΟΡ Δ η 65 τηθιηϊηϊύ, κωδωνοφαλαροπώλους, Αδαμ 

ἸηρΘηΪα ΡΓ8Θ 856 ἔθισθ Αθϑοῦυίο, 11} Μαγαίμοηῖο, 

μασα Ἰρῃμοία. ὥΟ ΓΘΡῚΒ Πα Πα 6. ΡΘΙΒΟΠΪΒ ΠΟ αα]- 

ἄθιη οογίδηηηδ ρ88, 8564, αὐοα τηα]ῖο τηδ]8 Θϑὺ, οϑυύ- 

[Πα ΟΟΉ51118, 5ΡΙΓΙα5, ἃ1'ἀοΥ᾽ θ6]Π1Ο 8 ααδ8ὶ 1 [θα ]α 

ἀοριηραπίαγ. ῬΘΥΙΟᾺΪ παρ ηϊ πἀ]η θη ἔθ] η8 6 ὩρΟΥαηΐ, 

6] πο δοίουοβ, 8564 βρθοίαϊογθϑ δὲ νἹούπιαθ, α 8} ἉΤὴ 



ΧΥ 

γοία, Οἰδηηο 68, ὑΓΘΡΙ ἀδ.ΙΟ0Π68 τηοάϊαθθ Η601168. νΊΓΟΥ ΠῚ 

ἐου ναὶ ορροπαπίαν. Τη46 ἔδιηιηἷβ οδπέϊοα,, ν]Ὶ8 

ἀἸνουδῖα ροὐβϑιηατη ἀαίδ ; ̓π46 τηϑβοῦϊα 114 ἀΌΤΊΟΤ 16 

4αδπι ῬΓῸ ποβίτα παπιδηϊξαίθ οαβυραιο, πα τα] πηη 

ἄχ Εἰθοοὶθ8 ἴῃ ραν δηΐθβ νἹΓΡΊΏ65 ᾿πνϑῃϊαγ. Ηδθο 

Ἰηΐο. ἀποὺ ἰδηΐαμη νοῦϑα (11) 

᾿ἄρα τ᾽ Ἐρινὺς πατρὸς ἡ μεγασϑενῆς 

δ Ὁ ϑρίοα ᾿συϊοδασθ Ὀ6]}1 ᾿πηρὶηθ δα ἰγδριοαμη [αίο ΠῚ 

ΠΘΧῸΠ ΥΘΥΟΟΔΙΓ. (παοά 5816 ΙΓ] γα θθιζα οὐ ἃ 

ΠΟΒΕΙΙ ΔΟΥΪ ροδίαγαμη ἃιΐθ Ἰοηρ6 γϑιηούα πη ἤδηῸ ὈΠΆΤῚ 

ὑταροράϊδηη οοπβιογαμί. ΑἸ] ΘΓ ἐογίαββα [πα ϊοαθι, αἱ 

ἀυαβ ἰγαροθαϊαβ [αΐουαμη ΟΑΒΙ 8 οὐ ΔΌΡΥΙΒ Ρ]ΘΠ8Β 

ΡΓΔΘΟΘΒΒΙΒΒ86. ΤΠΘΙΏΙΠΘΙ . [ηΐΘῚ ΔΥΠΊΟΙΠΙ β γΘρ Πὶ 80 

ΒΘΙΠἸΙοὰπη Οἰδηλου ἢ ϑρθούαίουββ, θουύατη ααδθ τηοᾺ0 

νι ογδηΐ δ! θυ δία 1 ἸΠΘΙΏΟΥΘΒ, ΒΌΒΡΘΩΒΟ ΔΗΪΠ1Ο ἰθ6Ὶ- 

Τ10116 αυ!άάδηι οχρθοίαθαπί, αὐοά ἀϊα αἸαύαμι Βα 1ο 

ΘΡΌΤΩΡΙ, απ αὐγαπηα 16 {Γαίγθια οαϑὰ [08}1 ἴῃ Θϑ 61 

Β101 ρογία βίδί! θη 6] ΘρΊ 556. ΘΟΡΠΟΒΟΙΓΌΓ. 

Ὥμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. 

ΑΡ Βοος ᾿'ηᾶθ Επθοο]β σϑῦρο δὰ Τιαθάδοϊάαγαιη παάϑη 
ἔλθυ]α γϑαϊξ τοίδαθ ἴῃ 115 νου αν. [ἢ ἸΙὰοθηλ ϑαϊία 

τηοηβίγαχτη 1Ππ4, αποά ἐγαροθάϊα ρᾶγίαγιορδί, οἱ ΓΗΘθἃ- 

ΠΟΥΆΤΩ ΟἀἸΧ βγη ΡΥ μἀθηβαθθ, α851 51ηῸ ὙΘΟΪ].80, 

860 Θαηάθη 6886 ΟΘΟΙΡῚ Β]]ὰπΔ τηϊβθυιπὶ δὲ δίγοοθπι 

οϑίθηἀιθ. ΑὐΔΡΙ θη οι ὙἹΓΡΊη65. ΕἸ ΘοοΙ] θὰ Ππογίδηίαν αὐ 

γιοῦ 14 οουΐαμηθη, αποα 51η6 806 ]6γ6 Ὧ6 5.ΒΟΙΡΙ α]- 

ἀθπὶ ροβϑβιύ, αὖ 5801 Π0118 ἀθοβ ρ]δοθί Εἰ ασ]διηα 6. ἀνοι- 

ἰδ: Βρὰ βία! ίαβ θββϑὺ αὰἱ Εθοοίθπι ἰδ] 18 ΘΟΙ 8115 



ΧΥῚΙ 

Οὐ ΘΠΊΡΘΥγΘ ἃ βιδαθ ᾿ρϑ1ι8 παίαγα ἀθἤοουθ ΡΟβ86 

Ραυΐανοί. θαι ἔαΐα ᾿πιρ]θηΐαν, ᾿ΓΠΘΌΔΠδΥἢ ΟΠΟΥῈΒ 

[αὶ ἀο!ϊοΐπιη, Οφάῖρὶ αἰταβ, ἔδθουαην βϑυϊθιη ἴη46 ἃ 

ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ τον γί. Μοχ ἰδῃζουιπι ΤΔ]ΟΥη ΟΧΙ[8, 

ἔγαύγα πη οαθάθβ τηὰσΐπα, παπαῖ)", οθίθυὶ ΡΥΟΘΙΙΟΥΙΠῚ 

Οὔ Β118, ΑΥΡΊΝΟΓΙΙΏ ἀτι068 ΟΟΟΙ81, ΘΧΘΙΟΙ 5 ἔπραΐαβ, 486 

Βηὖ ΓΘΒ 1 {]Π]ΟΡῚΔΘ ΔΙΓΡῚΠΘηἴΟ ΒΘΟΙ Δ 1186, ΥἱΧ ΟΡΙΓΘΙ 

ΘΟ] ΘΠ] ΟΥ̓Δηαγ. ΒὙΔΙΓΠΩ ΟΟΥΡΟΓα ἴῃ βοθηϑηὶ 8] ἴα, 

ΒΟΙΌΓἊΙΩ Ρ]Ποῖ5, ΟΠΟΥῚ δ Ϊηἃ ἰού] ρΘΠα5. ΟὉ ἈΥῚ 

οα]ρᾶπὶ ἀθοσὰμη ἀθογθίο ἰδιουηαιθ νἱ δχυποίατη 

ΡΓδθαϊοδηΐ. 

ΝΒ ΔΏΡΙΙα8 Θχρθοίαϊαχσ. Αἰΐαηηθη ἴῃ Θχ για 

ἴα υ]α ΓγῸ8 πον οἵ ΠΏΡΥΟν δῶ 4881 ΡΘΙ Ομ] πὶ δα- 

ἀπαγν. Ῥτοαϊῦ ρύᾶθοο 4] οἰγρὰβ ρῥ]δοῦϊβ886. γϑηθπηςδῦ, 

αὖ Εὔθοο165, ἀΥΡῚ5 ΡΥΟΡαρ δῖοι, γἰΐθ βθροὶγθίαν, Ρο]γ- 

ὨΪΟΘ85, Ῥαίταθ Ποϑῦϊβ, δ π! θὰ5. σγοϊ που θα 4 86. ὈΓΟ]ΟΘΙ6- 

ἴὰτ. Τα Αηὐδρομδ, α1}1Ὸ0 56 ἀθογθίο ἃ ἔγδίθυπμο οἤποῖο 

ΡΓΙΟΒΙΘΘΙῚ ρόβ86 πορϑη8, οὕμὴ ΟἸΠ]1Ο ομοτο δα [1ῃ- 

Βυχμηδηάπη ῬΟΙ ποθὴ οχιῦ ; [βιηθηδ, δἰίουο ΒΘ] ΟΠΟΙΊΟ 

οομηδηΐθ, δ)ὰ Εθοο] 15 [ὰπι8 ΡΥΌΠΟΙβοιαγ, ΡΥΟρΡίου 

Βδῆο βοθηδηὶ ΥΥ ΘΙ ΟΚΟΥ ΔΙ Πα 16 510 1006 οἱ ᾿ηᾶρηᾶ ΟἸΙ 

ΓΟ ΔὈΙαΐθ οἰ βίαύθαθυδηΐ, ἤδηο ἔα θα] πιϑάϊατη 

ἴῃ {Π]ορὶα Ἰοοαγη ΟὈ Ώμ586; πη, αασπ ὉΠΠΟΡΊ ΔΙ 

ἴηὴ πᾶς βοθηᾷ 8. 5011586. οοηδίθί, Πἀθηλ ΘΟΉΒΙΠ πη ροδ- 

[86 ἰηάαρανθ οοηδίϊ, 510. ἔθυθ οἰδαβαϊαθ Ἰηβο τα ταΐϊο- 

ἤθη τοαάιάογιηΐ 1), ΒΎΔΕΡιι5. οδθϑὶβ τὰ ρῥ]αοδία 

11) Βομηρίάονίη, Γλέϊοὶ. 1ΠΠ|, ». 862, Κυιβο, Θοάϊροάοα Ρ. ΟἿ. 

ὙΥΘΙοΚου, Κἰορῖηο ϑο νοι, ΤΥ, Ρ. 141, 



ΧΥΠ 

6586. ΒΌΠΪη8 Ἰηΐθηθα, ὩΘαῸ6. ] γὼ τηογίθιῃ Δ ΡΟ] ] 8 

ἰγϑτη [2811 ῬΓΌΪΘΙα ΡΘΙΒΘα 1. θα ααὰμὶ οομδίαγου 46 

110 ΤΠ ΘΡαμογιτ ϑαϊοῖο, Απθροπᾶτη ἂρ ΑΘβοθυ]ῦγη 

ἤρα γ 8. ὀϑθαπι ἰϑιὴ ΤΟΥ] ΔΏΪΤΩΟ 5Ό80ΙρΡ 6 ΓῸ, αὖ 46 ῬοΪγ- 

ΠΪΟῚ5 ΒΘραϊαγα ΒΘΟΌΤῚ οϑϑθηῦ ϑρθοίδίοσθβ. Ηος Δο- 

ΒΟΥ] ᾿ηνϑηΐαμῃ ΟΡ οοΙθη ροβίθα ΠΟὈ1]1 1118 ἐγαροθάϊα 

ΘΧΘΟΪ 1588 ΡΥ] 6 ΑΗ ΠρΡΟΠπὰΘ. ΒΌΡΡ]ΙΟΙη ΟΘΟΙΩ- 

τηϑη τη 6586 βίδα πη : Δα 16 60 [θη ρΟΥΘ 400 ϑαρίθιῃ 

ΡΟΥΘ βρθοϊδίουθϑθ 4ἀθ ΥἹΓΡΊΩΙΒ τποῦῦθ ΠΠΠΘΓΘ. ΠΟῚ 

Ροΐαϊββθθ. Ηδ8 οομ]θοϊαγδβ, αυδΠγ18 ἃ 115 ἀΟΟΙ881- 

Π8 ΒῈΡ.ΠΟΥ οχοοριαίαβ,, ΤΠ] ΠΟ 58 {]5[8 060 Ὑ6 

ἰαΐθου. Νϑη) 81 ῃ0. 5101 ριοροβαϊ ροδία, αὖ 46 ΡοΪγ- 

ὮΪΟΘ ΒΘΡΘΙΘΝΟ ΒΘΟΙΤῚ οϑϑθηῦ βρθοίδίου δ, βαύ8 ογαὺ 

ὯΘ ΤηΘΙΠΠΟΥΔΙΘ απ ἀθηη ΡΟΡᾺΪ ἀθογθίαμη ὩΘα116 ΘΏΪΤΉ18 

ἸΠ]ΠΙΟΘΘ δὶ ἀμ α ΠΟΘ], αὑᾶθ Υ6] ΟΘΥ ΙΒ51Π115 

τη δΡΏΘΏΪη8 6. ΨΙΓΡΊΠΙΒ ὙΘΙΡῚΒ ΠΟῺ ΟἸΊΠΪΠΟ [0]Π1γ. ΤΌΤ, 

γΟΓῸ 8118 δα ὰθ τη8]0Υ ἀυβθ αι] οχιβοιῦ ΡΥῸ ἴρ88 νἱῦ- 

ΒΊηΘ. ὑπηθηΐαπι, αὐὑδθ αὐϑηΐο ΡΘΙΊΟ]Ο 86 Οδ]]οϊαΐ, 

ἀθο αν αηῦ ῬγϑΘΟΟ 5 νοῦρῶ (ν. 1026) 

τραχύς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγὼν κακά. 

ἴτηὸ 6Χ Π15 γϑῦθ15, αα]ρὺ8Β ογᾶνο αυοαάδηῃ ΒΡ] οἸ γα 

ΠΟ ΟὈΒΟΌΥΘ ΒΙρ Ποίαν, Απἰροηδα θυ δ πὸ 80 

ΑΘβοῦυ]ο ορποοίθαιθ ᾿ηνθηΐδηι, 564. δη αθαδιη οτηηΐ- 

Ὀυδαὰθ ποίδπι [1586 ΘΟ] ΟΡ ΥΩ, αὖ ΠΘΙη0 ἀπθιαγοὶ 

ααϊῃ τηοτΐθ νΙΓρῸ ρϊθίδίϊθ ροθηδη ἀδίαγα οϑϑοί. ΕΠ 

ΤῊΪΠΙ αὐϊάθιη ργϑθβίαγο ν᾽ ἀθίαυ, 81 πον αυδθάδιη ἴῃ 

οχίγθιδ, ἔα θα ]ἃ Ροδία οχογαϊαίανῦ, βρθοίδίουθθ ἔα τ 

οογΐοβ, αὐδη ᾿ΠΟΘυΐοβ ΒΌΒΡΘΩΒΟΒΩῸΘ 6Χ ὑμϑϑίγο ἀγα 1. 

ἣΣ 



ΧΥΙΙ 

 γαμ ΟἸΓΟΌΙΩΒΡΙΟΙΘΗΌΙ αα14 ΔΘΒΟΒΎ]ὰΒ ἴῃ μδο 5θθηἃ 

Βοοιαβ 510, ΟἸΠΏΙΒα 6 {γ]]Ορδ 6 ΔΥραμηθηὔαχη ΤΡ] Ιοϑ τὶ, 

Βοος Ρο ββιτηατη ρἰδοθί, ροβύ Π]Παπὶ 15. ἸΏ 118 ΘΘὨΙ ΠῚ 

80 ῬδΙΥΟΙαΪο οὐ ᾿ποθϑίαᾳ ᾿παυϊηδύαμι, ροϑῦ ραΐγθιῃ [106- 

5 αἰγαὰβ ἱπηργθοδίαμη, ροϑὺ ἔγαίγοβ τηπίσα οαθ46 8Ὁ- 

Βαχηρίοβ ροδίδῃι ἰγϊϑύθϑ βρθϑοίδίου πὶ 8 ΏΪΠΊ08 ΘΧΙ δ 

ἔγαύθυηὶ ΔΙΠΟΥῚΒ 1Π]ΘΡΊΏΘ. ΟΟΠΒΟΪΔΙῚ σ ] 1886. Εχ βδη- 

ΘαϊποΙοθηΐα Γι ἀδοιἀδυαμ 5006 ΥὙἹΓΡῸ πϑβοϊίαι ρα οἵ 

οδδία, 6]5 πὲ οορηδίοβ οαγαι]15, ααδιὴ ἔαία]} αὐο- 

ἀδπὶ [ΓΟ ΠΌΠΟΙ ὙἹΠῚ ΘΟΠΟα]οανούδηΐ, ΘΧΘΙΏΡ ἂν 

ΒΡΙΘ πα άθη. 68 β8η6 οὖ δυρ θη 851 βρθοΐδβ, 

μαθο βοθηδ ἔδθυϊαθ ἤμπθβϑ θρυθαϊαῦ πονάθαὰθ ἰο]δ6 5[ἃ- 

τηϊηῶ μγϑοθοῦ ἱπηρουΐθοία ; 51η γϑραΐδβ 14 αποά ορίϊπηδθ 

οαΐααθ ἰχαροθαϊα6 Ργοροβιθαπι οϑῦ, αὖ ν]οϊαῖαθ ἰΘρ'68 

αἸνιηδ5. Θὲ. ΟΠ ΠΗ ἰδῖ10 βθα δία, αὐὰ γΘΙῸΒ οὐ ᾿θρτ- 

Τ15 ΓΘΙΠῚ ΟΥ̓ΔΟ Τοϑυ!αδίαγ,, ἰΔΥΡΊΘΥ18. ἢ. ΑΘβοθ νυ 1 

αυοάἀδιημηοάο ἀββθοαίαμι 6586, 81 αυϊάθιη ἃρυἋ ΘΠ 

1011 ἔχασα ΟΟΥϑΠΔ]18 15 ϑϑὺ Θχ 8, αὖ ΒΟΙΌΥ ΥἹΘ ΠῚ 

ΟἸοΙο πηρθηάθηάο Ραμα οὐρῶ ΘΟΙΒΔΠΡΙΠΘΟΒ ΔΗΪΤΩ ΠΩ 

ἰοδίθίαν. 

Τυυϑιηδὺ8 ΒΔΙΥΤΙΟΙ, αὐοα πραῈ6 ᾿ρβαπιὶ ἃ {ΟΡ Θ 

δΥρυτηθηΐο ΔΘ οἰαῦ, δρλίηφίδ, ᾶθὸ οχίδηύ ἔγαρ- 

γηθηΐαᾶ. ΑὙΙΒίορδη68 ἴῃ δη18, ν. 1281, 88 δϑὲ γϑὺ- 

5.8 ΑΘΒΟΏΥ ΠΟΙ ραγίϊουϊα, ἰοβίθ βοῃο ]]αϑῦθ οχ 110 ἀγαιηδαὶθ 

ρου ία, 

Σφίγγα δυσαμεριᾶν πρύτανιν κύνα ὃ 

Αἰμοηδοὺβ ΧΥ͂, ρΡ. 614 Ὁ. ἢοβ {ἸπηθίγῸ8 βουνανυ ί, 

4005 5116 δουτηϊηθ ΟΘάϊρθ0ὺ ΠΟ ΘΧΡΘαΪΔΒ 



ΧΙΧ 

Τῷ δὲ ξένῳ γε στέφανον ἀρχαῖον στέφος 

δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου. 

Ῥτνδθίογθα Ἡ οβυομῖαβ ΔΟβοΠΎ ] μὴ ἴῃ ΡΒ ηρ6 γΟΟΘ 

κνοῦς, αὐτὰ ἀΧ15 ΤΟΓΔΥΠΙΠ]Θ Βοη5, ὁ ἔκ τοῦ ἄξονος 

ἦχος, 5᾽ σὨΙΠοΔΥῚ 5ο]θθαῖ, δα ρϑάσηι βἰγθρίζαμι, τὸν τῶν 
ποδῶν ψόφον, ἰτϑδηῃδία 1588 τοΐογὺ 12). 

ϑαροτγοβῦ αὖ ρᾶσοα δἀάδιη 46 110118 τη ΒΟΥ Ρ 8. 

ΤῊῪ65 ὈΙΟΥΘΒ- απδθ σοοϑηα! ΑΘΒΟΒΥ ἔδθυϊαθ, Ρτο- 

τηθίμθαβ ϑορίθιη Ῥοῦβαθ, τη. ] 018 ΘΟΘΙΟΙΡ5. ἀθβουϊρίδθ 

Βαπί, ἀθ αὐἱθὺβ αἰχι Μ. Ηδαρὶ ἴῃ Ηθιηδηηϊδηδθ 

Θἀ! ΠΟ Π15 ργϑϑίαϊομθ. θα ρᾶιαμι ργοοιταγ μδὸ ΠΠὈγο- 

τατη Δουπαάδηίια, δα ροδίϑῃι θη ἀδηατχη 5.611}. Νὴ 

οὐδ ἴῃ 15 8 0}15 Μϑάϊοθαϊη, ουγηϊατη οοαϊοαμη ορί]- 

ΠῚ Θὲ ΔΗ ἸΒΒΙ Π] μα, βϑηδθ ΟΥΙ 046. Τὰ ἀδιηθηξαγη 

6886 ἀθθθγ6 οαπὶ ΠΙΠΔο.Η0 οΥ̓Θαϊμηα8, ααθϑιηααδη 60- 

ΡίοβΘ ΠΌΡΟΥ δὺ δουΐθ ἴῃ οομἐγϑυϊατη ρᾶγίθιῃ αἀἰβραίαν! 

ΗἩοιμβοθίῃ. [ἰδαὰ6 φταίαιη δοοϊαϊῦ αὖ ἴῃ μ8ο ἰγᾶροθ- 

ἀἴὰ οοαΙοῖ5 ΜΘ αΙοοὶ (}].) αὐἱὰ ρῥυίμηᾶ (ργ.) οὐ βθουπάβ 

(580.), αὐὰ ΤὙΘΟΘΗ ΟΓΘΒ. (160.) Ἰηϑηπ8 ἀθάθυϊηξ, 6] 

γΑΒΌΤαΘ οχίθην (α88, ααοίϊθβΒ Οροῦᾶθ ὈΓΘ ἢ 6586 

νι δία, ΡΙ ΠΡ ΌΙΟΥΟ ρΡαμοίο (8}1., ποίαν!), νἸ ΠΟΥ τα ἀ06- 

τογατη ΟΠ ρθη Ἰᾶτὴ 58.015 Θχρ] ογαίπιη 5810, Οὐ] ΟΠ 68 

ΘΠ ἃ ΤυομοηΘ Μοχηηβθῃ οὐ (ὑδγο]ο Ῥυΐθῃ ἔδοίδϑβ, 

ΒΙΟΆΌΙ ἸΠΐΘΥ 8586 ἀἰβουοραγθηῦ, ᾿ἰθύπτη οὕτὰ οοαΐοθ οο0ῃ- 

ἢ Δρυᾶ Αὐδίορμδηθπι δυσαμεριᾶν ταυσίαῖο δοοοηίι ΡΓῸ τψὰ]- 

ϑαῖο δυδαμερίαν βογϊρδοτιμιὶ Βουρκ οὐ Ὀἰπάογί. Δρυᾶ Αἰμβοπδθαχῃ 

Οτοίϊαβ. οομ)θοῖί στέφανος. Ἐογίαβθθ γ᾽ εὐδτέφανον. 



ΧΧ 

τα} Οὐδο ΒΙΌΌΘΟΙς, αἀπογυχα ἰοβυϊπηομία 46 οοαἸοὶβ 

σού Ι5βιτὴῖ 46. οὐηπῖα ἴῃ 78 ἔα α]46 θα! οι 6 οοτη- 

Ροβιυῖ ΒΙΐβοη]. Αοοθαϊ ααοὰ δα τηᾶρηδη ἔδρα] 

Ρδγίθιῃ 1 ΘΌΠΘΥῚ οΟἸ] αὐ !οηθ ΡῈ] 1.018 ἔθοιϊς Π1η- 

ἀοχί. 
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1.4 ΤΟΥ ΔΡΑ͂ΜΑ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

ΑΓΓΕΖΩ͂ΟΣ ΚΑΤΑ͂ΣΚΟΠΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΠΑ͂ΡΘΕΝΩΝ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ΙΣΙΠΗΝΗ͂. 

ΚΗΡΥΞ. 

ἑτεοχλῆς. ἀντιγόνη. ἀγγελοό καταόσκοποῦ. ἰόμήνη- χόρος 

παρϑένων. νηρυξ Μ. ΤΑΡΓΑΥΙΪ ΘΙΤΟΥ͂ 5ἴηθ ἀαΡ10 ᾿πᾶθ οΥΐαβ, αποᾶ 

ἴῃ ΔΙΌΠοίΥΡΟ ἐγ ῥυϊουα Ὠομηδ ἴῃ 51 ηἰβίγα, {18 ροβίθυϊουα ἴῃ 

ἀοχίτο μᾶρ6116 βογιρίῳ θυϑηΐ. 



ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

Ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ἐν 1) Θήβαις ὑπόκειται" 

ὁ δὲ χορὸς ἐκ Θηβαίων ἐστὶ παρϑένων" ἡ δὲ ὑπόϑεσις, 

στρατιὰ 35) ᾿Αργείων πολιορκοῦσα Θηβαίους, τοὺς καὶ 

γικήσαντας, καὶ ϑάνατος Ἐτεοκλέους καὶ Πολυνείκους. 

ἐδιδάχϑη ἐπὲ Θεαγενίδου 38) ὀλυμπιάδι οὐ. ἐνίκα “Ὠαΐῳ, 

Οἰδίποδι, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, Σφιγγὶ σατυρικῇ. δεύτερος 

᾿Δριστίας 4) Περσεῖ, Ταντάλῳ, Παλαισταῖς σατυρικοῖς 

τοῖς Πρατίνου πατρός. τρίτος Πολυφραάδμων “υκουρ- 

γείᾳ δ) τετραλογίᾳ. 

δαῦθ. Πα αϊγητι5 δ πππὶ Πα7π5 Τα θα]86 δύρατηθηίαχη Θχ μῖ θΘγο, 

αποα 6 ἴρτὸ Μϑαϊοθο ρυϊτπιβ ϑαϊαϊῦ οοτγοχιίαπθ 4. ΕὙδηζ. Ησ7}ὰ8 

Υριπηθητ, ἐογίαβϑθ Δ ΑΥβίορηδηθ ργϑτημηδίϊοο Θοῃβουρε, ἰηϊε τη 

ἰγϑηδιῦ Τὴ ΔΥρατηθηίαμη νιυ]ρϑίαπι, ομλδ58. ΙΒ 08 }1α οὐ ρυϑθιηϊβϑ 

Ἰοηρ πδιγδίϊοηθ, αὰϑ 05 ΤΏΘΡδηδΘ ἱπ4θ ἃ 1,10 ποὴ δα ΑΘΒΟΉΥΙΙ 

τηθηΐθη], 8566 ΕΣ ΡΙ4θ ροίββίμθηθπη ἄποθ, δαάμηχίθ ααϊρυδβάδμι 

ΞΌΡΠΟΟΙο18, Θχρομαηίαγ, ΑἸ δυραπηθηΐατη 6 ᾿ρτὸ Οδπη δ Υρ  Θηδὶ 

ΒΙογηῆθ14 ργοία!δ, ἤθη ΔΌΒαγαατ 1Ππ|4 ααϊάθιη,, πθαὰθ ἰδιηθη δᾶ 

δα 1Ππ58ἰγδη πη ροδίατῃ πι1]6. 

1 ἐπὶ, Βαρουβουρίο ἐν, Μ, 

στρατεία Μ. 

 ϑεαγένους Μ. ὙΠοαροηϊ θη ἀγομοη θη ἔτπι586 οοηβίδί ΟἹ], 

ΠΧΧΥΝΠΙῚ Δῆμο ρῥχῖτηο, πη46. ΘΠ τοι [ἈΡ] τὴ ποβίγαμι δοίϑιη 6556 

ΔΏηΟ ἃ. ΟἾγ, ἢ. 467. 

4) ἀριότίων Μ. Μοχ υπῖτι5 ἰγδροθᾶϊαθ ποιηθη Θ Χο 1556 ραίθί. 

δ) πολυφραόμων λυκουργίαι Μ. ῬοΪΥρΒγδάπιοη ΡΒΥΥπΙΟΙΐ 

ἰγδρῖοὶ Β]1π8 {πἰῦ ἀγὸ ΟΟΡΠΟΙΏΪη18, Υ. δ'υἸἀ4δπ) 85. Υ. Φρύνιχος. 



ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

“ -»" Ν “ Ν Ἷ 

Κάδμου πολῖται, χρὴ λέγειν τα καίρια 
-" 3 ! 

ὕστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πέλεως, 

οἴακα νωμῶν, βλέφαρα μὴ κοιμὼῶν ὕπνῳ. 

δἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία ϑεοῦ" 

δ εἰ δ᾽ αὖϑ᾽, ὁ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, 5 

Ἐτεοκλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν 
« “᾿ 2 « 5 ᾽ »-»Σ:7: , ; 

ὑμνοῖϑ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν φροιμίοις πολυρροϑοις 

1. 546ᾳ. Εἰθοοϊθβ ρορυίαῃ ΤΠΘΟδηστη, Πα θη Θ5. 5665 ΡΌΘΙΟΒ, 

ΔΙΠοαυϊίαγ. Ωυᾶ ἴῃ 16 πθ Οδ]]ΟΙα5 ἰδ ρτῸρΘ ᾿ἰῃβϑίαυθ Ποβίϊαμῃ 

ΟΡΡαρηδίζομθημ, αὖ ᾿ΥΘΠΘ5. ΟἸΠΏΘΒ 781} ΘΧΊΪΒ86 Ραΐδηα! 5ἰηῦ, αὰᾶθ 

Πἰπδουῆο οαὐυδθῶ οἵδύ ψϑύϑαιῃ 18 ο᾽οϊθηαϊ, Ῥοθίδθ ποὺ ἀδηάπιῃ 

οδὺ αὖ, οὔγῖθθ τηοϊ]οϑύα ἰθιηροῦιπι οοιηραίθίίοηθ, ααστ ΡΌΡΉδΠ, 

ἰρβᾶμη βρθοίδίουατη Οὐ} 15. ΒΡ) ΟΟΥΘ ΠῸΠμ ροβδιύ, ϑβα]ΐθτη ρτοβοῖ- 

βοθηΐθβ οβίθμαδι δα τηοϑηΐα αγ015 ἀθίθηθηᾶδα οἶναβ οὐμηΐβ δθίδί!8, 

οὖ ρου ἰββίτησσῃ δϑίδζθιῃ τα Ἰ]  ᾶγ θη, Θχ θυ οἰϊα8 ἤογθιη. ιδθ 81 ἃρθϑϑϑί, 

μοῦ ρου ϊβ. υϑυθὶβ ϑχουβδηᾶαμ οὐαῦ. 64 [416 ποὴ [α15596 ΑΘΒΟΒΥ 

ΘΟΙΒΙΠΠππὶ οὕ ΡΘΥ 88 ἰπἰθ]]Πρισαν,, οὖ υϑυβα8 81 8644. ἀθοϊαγδηΐ, --- 

ϑομο]α, οἰΐϊδιη Μοάϊοθα, τη8]6 ροϑύ πρύμνῃ ἀϊδπρπαπηϊ. δαϊ]ρο 

οὐαπρῖταν ἐν πρύμνῃ πόλεως οἴακα νωμῶν. Μυ]Πὸο Θοποϊπηϊα5. Ηοτ- 

Ἰηδηη ροβὺ σόλεως Υἱγραΐα ἱπίθυραηχίί. 

6. 7 πολὺδ ϑαρτα νοϑαμη Μ., ὑπάθ σᾶσαν εἷς κατὰ πτόλιν 
οομ͵θοῖς Ὀἰηδοιῖ, ϑ'6α Ππ4 ΠΙΡγαΥ πορ] ρϑηίίαθ ἐσ θυιθπ άπ οἱ εἷς 

πολὺς ορτορίθ ἀϊοίπθμη νυἱάθίασ. Νϑαιθ οὔοῃβίοποη Παρϑὺ ρμοϑί 



οἰμωγμασίν ϑ᾽, ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος' 

ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. 

Ι0 Ὑμαὰς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι το 

ὕβης ἀκμαίας καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ, 

βλαστημὰ τ᾽ αἀλδαίνοντα σώματος πολὺ, 

ὥραν ἔχων ἕκαστος ὡς τις ἐμπρεπὴς, 

πόλει τ᾽ ἀρήγειν καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 

15 βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφϑῆναί ποτε" 1δ 

Τέκχνοις τε, Γῇ τὲ μητρὶ, φιλτάτῃ τροφῷ" 

πολὺς ἸΠαΐαϊη πολυρρόϑοις, απο 6 παλιρρόϑοις οΥἴαμη 6586 δΒίδ- 

ἐποραηΐύ 8] κθηδοι οὐ Βυαμοκ. 

8 ἀλεξιτήριος (816) Ζεὺς ἐν Θήβαις (θὺ 41101) τιμᾶται. φησὶν 

οὖν, συμφώνως ἑαυτῷ τιμῷτο 50}, Μ. 

12 βλάστηιιον ἀλδαίνοντα δώματοδ πολὺν Μ. βλαδτημὸν 

Ὀιμάονῖ, βλαστηόμὸν Ἡοτιηδημ, αἱ 5068 Βαργα δοίδε!β νἱγ5. ἩΪῸ 

ἡ ογθηῦπ. Οὐ] ἰηὐογργούδιϊοηϊ γθραρηιδξ νΘυβ 18 ΒΘΑΌΘΩΒ., 400 ΡΓῸ 

βΒι8 ααϊδαᾷαθ δία οἰἥοϊο ἔπηρὶ ᾿αρούαν, Ιίύδαθ γθοθρὶ ἴθρηϑηϊ 

οι ἀδίϊομθιη, ααϑηὶ ριδοὶγιὺ Ὗ., ἴῃ αὰοὸ βοχιρίαη οϑί βλάστημά 

γ... πολυ. Ἠκδθο τοῖϑυ δᾷ ἵανθηῆθβδ, αἱ, ἀασ δάβίηθ, θέϊαμη 

ΘΟΙΏΠΙΘΙΊΟΥΑΤῚ ἀθθθηΐ, οἱ νοσϑίῃ ἀλδαίνοντα ΘΧΡΟΠΘ αἰθηίθην. 

18 ὥραν τ᾽ (Πἰογᾶθ ν τ ἃ τηϑῃμ 760.) ὄχο.νϑ᾽ ἕκαόστοό ὡότι- 
δυμπρεπέδ Μ. 6 αὐἱρὰβ ναγῖα 6]]οἱ ροβϑιιπί, β5θα ἰδιηθῃ β0 6580 

γἱἀθίαν ποιηϊηδίϊνιβ ἔχων ἕκαστος. δαϊρο ὥραν τ᾿ ἐχονϑ’ ἕκαστον, 

ὡς τι δυΐ ὡστε δυμπρεπές. Ἠθτήδηη ὥραν τ᾽ ἔχονϑ᾽ ἑἕκαότον, ὡς 

τις ἐμπρεπήῆς. Ἠυίαηρ; ὥρας ἔχονϑ' ἕκαστον ὡς τιν᾽ εὐπρεπές. 
Νϑαῖθ τηΐητι8. δ θῖριια δθηΐθηία ψϑύβιιβ ΟΠ ΠΟΙ τ ααθηὶ Ὀϊπάονῖ 

Ἰη ουροϊαίουι {Ἰρυϊ. ϑὅπαπί αἰ Πὶ8Β ἀθιηὰη σου ῖ8 ᾿ᾳυθη]]θιη 

ἀθίαίθυη βιρηϊβοδυὶ ραΐθηί. Αὐ νὸχ ἕκαόστος δυΐ ἕκαστον ὙΘΙΙΟΥΘΙῚ 

6886 ἀοοθῦ θδπὶ ᾿η θυρΥ ἰδ! οθ, ααϑη οἰϊδπῚ ΒοΟμ ο]αβίθϑ βθοαξαβ 

δβί, ἰπίυ ὥραν εἰ ὥραν ἄυρίυδ : ὥραν᾽ φροντίδα (η) ἡλικίαν, ἵν᾽ 

ἦ ὁ νοῖς οὕτως, ἕκαστον ὑμῶν ἔχοντα φροντίδα τῆς πόλεως, ἡ 

ἕκαστον πρὸς τὴν ἡλικίαν βοηϑεῖν τῇ πόλει ὡς πρέπον. 



ἡ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ, 

ἅπαντα πανδοκοῦσα ᾿ Ἑ ἂ 

᾿ δ Ω παιδείας ὔτλον, 

20 ἐϑρέψατ᾽ οἰκητῆρας ἀσπιδηφόρους, 

πιστός τις ὡς γένοιτο πρὸς χρέος τόδε. 20 
ς. ἢ 

Καὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει ϑεὸς" 

18 8010]. πάντα πόνον τῆς παιδικῆς ἡλικίας (πο τῆς παι- 
δευσεως) ὑποδεχομένη; αὐυοα ἴογθ θοῦ βαπί τϑοθηίοσθβ. θα 

Ιοπρθ αἱΐδ' δὲ υἱβ Ὑϑυὶ σπανδοκεῖν ἃ πανδόκος (γ. 889) ἀποίϊ, αἱ 

δενοδοχεῖν ἃ ξενοδόχος (το ἰδιάθη ποῖ ἀθἔθπαϊθαν θατθδγατη ὑπαν- 
δοκοῦσα, απο οταὺ φαΐ Θοτηχαϊ ἰβοθγθίαυ). «{8τ γοτο, 81 πανδοκοῦσα 

εϑὲ οηυρὲώ ἵη, ϑύρεθην στιν γθοϊρίοη5, Βθα αἰθαν αὖ πΠΟμΠμᾺ]11ὰ Θχοϊἀουϊηΐ 

Ἰοοίαπθ βθηϊθηϊίδ ῥργτορθ δοοθᾶδύ δᾶ Ομοθρῇῃ. ν. 120 χαὶ γαῖαν 

αὐτὴν, ἡ τὰ πάντα τίκτεται, ϑρέψασά τ᾿ αὖϑις τῶνδε κῦμα λαμβάνει. 
Νάια αποᾶ Ποτηΐπῖθτιβ ἰοσγὰ πηῖγοῦβα, [1ἃ Οοἰγίθαβ οϑὺ ἰθυσα ρϑίτϊβ, 

Θϑάθιη οἱ τηδίοι. δ παίῖὶχ οὗ βϑρυϊοσαιη. Τιϑοῦπηδ 510 ἔδυθ 6 Χρ]θυὶ 

Ροίοϑ : 

ᾧ πάντα πανδοχοῦδα τίκτεται πάλιν, 

αὐτῇ τ᾽ ἔχει τεκοῦσα παιδείας ὅτλον, 

20. 21 οἰκιότῆραδ ἀσπιδηφόρουδ πιότοὺδ ὁπωδ γένοισϑε Μ. 

οἰκιότῆρας, ὉΥΌ1Β σοπμαϊζογοϑ,, ἴῃ οἰχητῆρας, ἴΏ60148, Ὀθπ6 πησίαγις 

Ἡθγτηδηη 060]1. ὅορῃ. ΟΟ. 6027. οιβὰβ βϑαῦθηίβ ΟΠ ΘΠ ΒΙΟΠ θη, 

Πἰπαουῇ τοπιουθὺ βουϊθοπᾶο ὁπῶς γένοισϑε πρὸς χρέος πιότοὶ τόδε. 

ΟοΥτγαρύϊομ 8 οὐἱρίηθηη [8.0 111π|5 1η611101 ραΐο, 51 ΡΥ Πηϊ[8 Ιθβϑρδίαγ. 

ΡΟ βθηὰβ ἀἰοθπαϊ Αἰϊοὶβ ἔλπα!]Παγθ, σιστός τις ὡς γένοιτο, αυϊθαϑβ 

ἰῃύουρτθβ ϑἀβουϊθθτ ροίθταῦ ὅπως γένοισϑα. 
22 Μίτο νῦν μὲν οἱ νῦν δὲ, Υ. 26, ἰπίον 86 Ορροπυπίαν. 

ΟΟΠ]δἰῖ5 ΟΠΟΘρΗ. 682 544., ϑ5ὈΒρίοου χαὶ νῦν, τὰ μὲν γὰρ ἐς τόδ᾽ 
ἡμαρ εὐ ῥέπει, Υ6] [810 ααἱᾶ, αὐ ἀ]ίθτατη νῦν 511 ρυϊουῖβ ροϑὲ Ἰηΐου- 
Ροβι οηθῖι τορούϊϊο. ΨῸΧ ϑεός, Βθαποηίθ πρὸς ϑεῶν δΒαδρθοία, δὰ 

ΘοΟΙΡΙ θη πιὰ γϑύβατη δαἀαϊία νἱαθίαγ, ἨἩιμηβοθίῃ (016 ὙΥΘάθτμοτ- 

Β[θ!Παπρ ἄθν Ὀγδιηθῃ ἄθΒ Αθβομυαβ, Ρ. 146. 446) χαὶ τῶν μὲν ἐς 
Ωῳ τὶ ἥν ΚΕ ᾿ 

το δ᾽ ἡμαρ εὑ ρέπει τυχῃ. 

͵ 



χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουμένοις 
καλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ ϑεὼν κυρεῖ. 

2ὅ νῦν δ᾽ ὡς ὁ μάντις φησὶν, οἰωνῶν βοτὴρ, 
ἐν ὠσὶ νωμῶν καὶ φρεσὶν, φάους δίχα, 25 

χρηστηρίους ὄρνιϑας ἀψευδεῖ τέχνῃ ᾿ 

οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων 
λέγει μεγίστην προσβολὴν ᾿“χαιΐδα 

80 νυκχτηγορεῖσϑαι χἀπιβουλεύειν πόλει. 

.4λλ" ἐς τ᾽ ἐπάλξεις καὶ πύλας πτυργωμάτων 30 

ὁρμᾶσϑε πάντες, σοῦσϑε σὺν παντευχίᾳ, 

πληροῦτε ϑωρακεῖα, κἀπὶ σέλμασιν 

πύργων στάϑητε, καὶ πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοις 

86 μίέμνοντες εὐθαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων 

ταρβεῖτ᾽ ἄγαν ὕμιλον" εὖ τελεῖ ϑεύός. 86 

σχοποὺς δὲ καγὼ καὶ κατοπτῆρας στρατοῦ 

ἔπεμινα, τοὺς πέποιϑα μὴ ματᾶν ὁδῷ " 

καὶ τῶνδ᾽ ἀκούσας οὔ τι μὴ ληφϑῶ δολῳ. 

26. 20 Ουϊά 5811 οἰωνῶν βοτὴρ,, Ῥοθίᾶ 'ρ86., Ἰοοιρ ΕἸ βϑὲ πηι 

Ἰπίθυρ 68, Ὑϑυρὶβ δεόπότης μαντευμάτων ἀθοϊαγανῖί. Τοπᾶθ 110 τὶ 

φρεόὶν (φρεδὶ Μ.) πυρὸς δίχα, 4.88 ἔοτγὶ ποααθαπύ, βῖνθ βίπϑ 'ρηθ᾽, 

βῖνθ οὰπὶ Ηδυπίδηηο ργδθίθυ βίρῃδ 6χ ἱρὴθ δοοθρία᾽ ᾿ἱπίθυρυθίαυ 8. 

Ουϊα τοααυϊταίασ, τηδηϊοβϑίπη οϑῦ, Βθηθ ΒΙΙΒΟᾺΪ 1116 0 πυρὸς 6Χ 

Ρτᾶνα ἰηἰουργθίδίίομθ νοοὶβ φάους οΥαπι 6586 βίδειπηΐ, αδΙη δ τὴ 

ΒΟΒΟ]1α ΠΟΠΉ.11ὰ. παῖ θιμθηαίοηϊ ἔδνυθυθ θη οηβίγαυὶ ὩΘααΙ. 

29 χαπιβουλεύόσειν Μ. Βοῃθ 80}0]. ἐν γυχτὶ ἀγορεύεόϑαι 

χαὶ βουλεύεσϑαι. 510 γυχτηγοροῦσι οἱ γυχτηγορία οἰΐδιη ἘΠοδ5ὶ 

γ. 89 οἱ 19 υδιυγρδηίΐαν. 

8ῦ. 81 ἙΑϊίογοβ ῥ]οτίαιιθ εὖ ϑαρσεῖτε.ς Ἰοϊπᾶθ χατοπτῆρα 

ὄτρατοῖ ΡΥ. Μ. ΘΟΥΥ. Τθ0, 



“ΓΓΕΖΟΣ. 

40 Ἐτεύκλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, 

ἥκω σαφῆ ταἀκεῖϑεν ἐκ στρατοῦ φέρων, 40 

αὐτὸς κατόπτης δ᾽ εἴμ᾽ ἐγω τῶν πραγματων. 

ἄνδρες γὰρ ἑπτὰ ϑούριοι λοχαγέται 

ταυροσφαγοῦντες ἐς μελανδετον σάκος 

45 καὶ ϑιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου 

Ἴἥρην, Ἐνυὼ, καί φιλαὶματον Φόβον 46 

ὡρκωμότησαν ἢ πόλει κατασκαφὰς 

ϑέντες λαπαάξειν ἄστυ Καὸμείων βίᾳ, 
᾽Ν -“- ! ! Ι ΄ 

τς ἢ γῆν ϑανόντες τήνδε φυρασειν φόνῳ 

50 μνημεῖα 9’ αὑτῶν τοῖς τεκοῦσιν ἐς δόμους 

40 ΒΙοπιῆθ!α Ἡδυϊηδηη 8111] ροβὲ φέριστε ἀἰδηρτιιη. 

44 ΑΥὐἱδίορμδῃηθβ ΓΥϑιδίσ. 191 οὐ 1096 δὰ ἴππὸ νϑυϑιπὶ γ6- 

ΒΡΙΟΙΘῺΒ ΨΘΥΌῸ μηλο ὅ φαγ εῖν τυἱϊΐὰ΄, σϑηαϊηδ, Π151 [4110 1, βοσιρύαγϑ, 

απδθ, αασπὶ δὰ ταυρείου φόνου ΘΟ, ΘΗΪΤ6 πο ν᾽ ἀθυϑίαι, ἴῃ ταυροῦφα- 

γεὶῖν τασίατὶ ροίαϊς. Νδηι μῆλα ἅπαντα τὰ τετράποδα χαλοῦσιν οἱ 

ἀρχαῖοι; αὖ αἷῦ Ῥῆγγῃ. ΒΒ ες. ρ. 17, 8, β: π]Π Δ π6 ΗΒ Ἶπ5. ΔΙΠ14 6 

Βτνδιητηδίϊοὶ. Αἰξατηθῃ ταυροόφαγοῦντες Θἰϊδτη 5080]. ΑὙἸΒίορΗ. 1. 1.; 

1ἰθιηαιιθ ΟηρΊητιΒ 46 ΒΡ]. ὁ. 1ὅ, ααἱ ν. 48--47 πἀϑαπθ δᾶ 

ὡρχώμοτησαν, οὐ ϑίο". ΕἸου. ὙΠ, 11, ααἱ ν. 48---δῖ δον, 

40 ΤΑΡχΪ ἀρῃ τ᾽ δαΐ ἄρην τ΄. ΠΙυᾶ {ποηύτν Ηθγμι. οὐ ΠΙπᾶ. 

Ἄρην 5ἷπθ οορυα ΤαΣΠΘθυ8 ΡΟΥΒΟῚ 8111, απο τη1Π1 αἀποαῖιθ ηΘΟΘβϑᾶ- 

τίατη νἱἀθίαν, ἀπδηηατιδιῃ ἰγδρὶοὶ ἔοσιηα Ἄρη αἱ 50]6ηΐ. 

ὅ0 εἰό Μ. ἔϑος δὲ ἦν τοὺς ἐν πολέμῳ τοὶς οἰκείοις πέμπειν 

όημεῖα (('ο0 ἰηϊθγρυθίαμαθῃΐαμι ἀραα Κ΄ ἰοαθιμη ἸΘρΊ ταν ΡΓῸ μνημιδῖα) 

ἢ περόνας ἢ ταινίας ἢ βοστρύχους , τι τοιοῦτον. τὸ δὲ δότεφον 

ἀντὶ τοῦ ἐπλήρουν. πρὸς ἄρμα δὲ Αδράστου, ἐπεὶ ᾿Αμφιάραος 

αὐτοὶς ἐμαντεύσατο μόνον Ἄδραστον δωϑήσεσϑιαι 86}01. Ηδθο βρθοία- 

ἰοῦ ποία 6586 ροθία οοηῆάθρθαῖ : πᾶ ἴῃ Οθᾶϊρο, βθουηᾶᾶ 

ὑ]Π]ορῖδθ ἔθ α]8, [18 ΘΧρΡοη μα Ἷ8. Ἰοοιιὴ ἔαῖθ58. πὸπ ρμαΐο. 

2 
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600 

70 

Α [χὲ 929 Α νυ ἢ 

προς αρμ’ Αδραστου χερσὶν ἔστεφον, δάκρυ δ0 
᾽ ἢ 

λείβοντες" οἶκτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα. 
, Ν Ν Ἅ , , 

σιδηροφρων γὰρ ϑυμὸς ανδρείᾳ φλέγων 

δ λεῦνέ ἧς '΄Δρη δεδορκό ἔτονει, λεονέων ὡς ᾽΄Δρη δεδορκότων. 

Καὶ τῶνδε πίστις οὐκ ὄκνῳ χρονίζεται, 

κληρουμέ δ᾽ ἔλ ᾿ς πάλῳ λαχὼ "ρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν ὅδ 

ἕχαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἀγοι λόχον. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐκκρίτους πόλεως 
- 2 2: ἢ ! 

πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισι ταάγευσαι τάχος" 
2 Ν Ν γ ! 2 Ἷ Ν 

ἐγγὺς γαρ δὴ πανοπῖος «“Τργείων στρατὸς 

χωρεῖ, κονίξι, πεδία δ᾽ ἀργηστὴς ἀφρὸς 60 

χραίνει σταλαγμοῖς ἱππικῶν ἐκ πνευμόνων. 

σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος 

φράξαι πόλισμα, πρὶν καταιγίσαι πνοὰς 
ρεως" βοᾷ γὼρ κῦμα χερσαῖον στρατοῦ" 

χαὶ τῶνδε καιρὸν ὅστις ὦὥκιστος λαβέ" θὅ 

χαγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσχκόπον 
5 Ν «! ᾿ , ! 
οφϑαλμὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου 

εἰδὼς τὰ τῶν ϑύραϑεν αβλαβὴς ἔσει. 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 
3, - ν - - 
Ω Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι ϑεοὶ, 

! Ν Ν «. Ν 

“ἄρα τ᾽ Ἐρινὺς πατρὸς ἡ μεγασϑενὴς, το 

ὅ2. ὅδ ἀνὰ στόμα ϑίο". οἱ πιοχ ἀνδρίᾳ. 

δ τῷνδε πίστιό Μ. οὖ 50}01. οἱ 1ἰρυΐῖ ἔδυθ οἴπθβ. στῷδϑο 

πίστις ϑδῖορ. Βθοίθ σίστις, αυοᾶ βϑαιθπίθιβ βγτηδῦαν, ΘαἸ ΟΥ̓ 68 

ΡΙ τ ΤΩΙ. Ατρίγοσαπη ἀποθθ 51η6 τηογ Ορριυρηθίοηθιη ραυδηᾶο 

γουθὶ5 πάθῃ ἴδοθσθ αἱοϊί, 

ὅ9 ἐπεξόδοισι, αὖ βιιρτὰ προὐσπύλαό, Μ. 

61. 062 κονιδὶ οὐ πλευμόνων Μ. 
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μή μοὶ πόλιν γε πρέμνοϑεν πανώλεϑρον 
ἐχϑαμνίσητε δηάλωτον, Ἑλλαδὸς 
φϑόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους" 

7 ἐλευϑέραν δὲ γὴν τε καὶ Καδμου πόλιν 

ζυγοῖσι δουλείοισι μήποτε σχεϑεῖν᾽ τ 

γένεσϑε δ᾽ ἀλκή ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν " 

πόλις γὰρ εὖ πρασσουσὰ δαίμονας τίει. 
ΧΟΡΟΣ. 

νον ων ϑρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη "᾿ 

12 88ᾷ4ᾳ. Τὺὐθυὶ σρυμνόϑεν, απο ΘοΥτγ, ΔΙΟΚΘΉΔΘΥ,, οὗ ΤΔῸΧ 

δηϊάλωτον. Ῥοϊπᾶθ γατίδμη Ἰθοϊϊοποιθ Μλλάδος ὄλβον ῥέοντα 
τηθτηοτδί 5080]. 

16 σὀχεϑεὶν (ἸΡΥῚ σχέϑειν) ἑογία 586. πέσ ϑηβιγ6 ΘΟΟΙΡΙΘ ΗΠ ΠτΤη, 

αὖ ΠΟῚ ΘΟ ΥΟΘΘΠΩ͂Ι, 564 ΠαριΘμαῚ πούϊομθηη πᾶαρθαύ. ὅ'9 0]. Μ. μὴ 

ὑπεξελϑεῖν ([- ὑπελϑεῖν) ζυγὸν δουλείας. 

178 Ῥοβὲ δχογάϊιαμη πόνθη γϑιδϑιιατη Εἰἴθο 5. 15 56 115 γϑυΒ1- 

θ015 οἶνο5 πουίαίαι αὖ Ορϑιὴ ἔδεθηῦ ραύγιδθ ἴθυσϑθ, δ᾽ πι86 τηϑίν ; ἀθ]ηα9 

πούϑι γου βία (8, 6) τούτη βιδίππι ΘΧροηΪ, τοὐ θη απ (6, 8) δ ἴῃ 

ἰα}1 ἀἰβουϊταῖπθ οἰνιριι5 δοϊθηᾶα βἰηῦ, αυδθαὰθ 'ρ56 ἴθοουῖῦ, ἀοοσθύ. 

Βοααπηΐαν πη} σνϑυββ αὐϊηθοίη (8, 7, ὅ), αὐἱθυβ βθρύθιῃ 

ἄπουτα 75] αγϑπάτππι οπαυγαῦ, ααϊπἀθοϊσηατιθ Δ] (ουὶ (8, ὅ, 7), φαϊθιβ 

Ῥουίσαϊο ᾿ηδίδα! ργοτηρίθ σου θη πὶ 6558 τηοπθύ, ἘΡΙΟρβ, αὖ 

Θχογάϊαμη, πονθῖη Εἰ ΘΟΟ]18 γθυβὶθι8 οομϑίαῦ : 1110 46 ἀποῖβ ΟΠΟἷο 

αἰχοναί, πῖο ἄθοχιατη δι χι τη πη ρ]οΥδί. 

79 5844ᾷ(. ϑ'ϑαυίαν ὀδυηθη ρῥτϑθβίδη  ϑβηση. ΥὙἹΓΡΊΠΘ5. ΘΧ 

αῖοθ Τ ΠΟΥ, ἰπίθυ ἀθουαπι βιρηδ, δα ατιᾶθ ΒΌΡΡΙΙΟΘΒ. ργοοῦχη- 

Βαμί, ἀΥα15 Δαν 5. ΟἸΏΏΘΒ ΟΔΙΏΡΙ 5. ]ΘΟΙ βίγοριθαβ ϑχοϊριαπὺ 6 Χ 

ἸΒαὰθ Ποβύϊπτμη τηούτ8 ΒαΒΡ᾽ δα ὐ7, ἴτη0 ὙἹάθυΘ 5101 νἹαἀθηΐαν, φαν-- 

τάζονται. Εῤ ψυσ θῶ 510 ΟΔΥΙΏΪΗΙΪΒ ΥἱγθαΒ, τοῦ 081 ἀσαοαπθ ᾿ἱπίθυ 

Ἰορομάπτη 108 1185 ΟΟᾺ]Β. ΠῸΒ ΟΟΠΒΡΙΟΘΥΘ ΔΥΡΙΘΙΣ, ἰδιθη 

βρϑοίδζουϊ δι ουληΐα Ἰοηρθ νἰνιαϊαβ ργορομθθδηπίαυ. ἀα ποὺ ϑῃΐτη 

οὐ ἔογίαββο δά ργοχίτηθι πη ὀδηίϊίοιπι γοίθιθπαθπιη υἱάθίαν αποά 
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80 μεϑεῖται στρατός " στρατόπεδον λιπων 

δεῖ πολὺς δε λεως πρόδρομος ἱππότας " 80 

Αἰμδμδθιβ 1, Ρ. 22 ματταὶ, ΤοΙοβίθιη δῖ Το]οδίαπὶ ΑΘΒΟΏΥ]Ι 

ΘΠογθαίαῃη [δὴ ΔΙΡΊ ΙΒ τηϑηϊθτι5 ἔα1556, αὖ, ἀασπὴ ϑρίθηι Θομίγϑ 

ΤΠΘΡαΒ5 ἀρογθί, γ08. β] 8 πο τηοηβίναγθί, φανερὰ ποιῆσαι τὰ πράγ- 

ματα δι ὀρχήσεως. ὅϑ΄1ο θὰ αχ86 ἴῃ βοθηδ ΔΡῚ που] ροϊθυδηΐ, Θχίτηῖο 
Ῥοδίῳ ἰηγθηΐο ἰδιθὴ αποσδιησηοᾶο οβίθηαθθαΐ, νἱγρΊ πη τι8115 

ῬΟΙΒΟΙΪΒ ρᾶνουο δὐγθρίδυιη οὐ απα81 δυο] δηΐιμη.,, ἔθγθ αὖ ἴῃ 

Αϑδηηθιηηοηθ. γϑίβ Οδδδμᾶναθ ρΘύβομδ τιϑι18 δῦ, ϑ'64, αὰὰ βαῃύ 

ΔΏΪΏΙ ΡΘΥ αΥ θαίοηΘ., οἸμΪδη6. απᾶθ ρ61186 ρανἰζαμΐθθ παυγδϑηΐ, 

Θαπίζαμη, ρϑαϊθαιη 6 οαβίσβ ργοΐθοίο, ορραρηδίοηΐβ ρυϊηοῖρία, δᾶ 

Ρονίαϑ ἐπ α]τ5., ὑππηπηαχίμηθ. 16 γοῶ ἢΠουὶ ογθαθηδιτη οϑῦ ἢ ΝΟΏΏΘ 

δα ϊῖα ἴῃ τηδ7τι5. ἰπηἰουρυθίδηζαν, οὔλδια. ΠΟ δια ϊῦα 586 δα ϊγθ ραϊδηΐ, 

Ταύαγα ΠΣ 8. ργδθοϊρίαη ὃ Ηδθο ἰὰ 81 δὰ Ππαυύίάατη ρου οοΥθ 

γ6118, ὙΘΥΘΟΥ ΠΘ. ὨΪΠΙΪβΒ ΟὈΥ ΒΒ 518. --- ΑἸτὰ βαηύ ααἀδὸ ϑαϊξογθιη 

50]]Π1οἸἴαπη μα θθδηῦ. Νϑιη ααδηηαιϑη} 1 ὉΠγθ δι 58.015 ΤΆ 0116. ΠοῸ 

ΟΔΥηΘ ἰηἰ6]]Π1 ραν, Βἰηρι]α τηᾶρη δ ΟΠ 1 α οἰ θτ15 οΌποχία βαπΐ 

οῦ 46 1ρ88 βίγζορμαγαχη αἰν βίο οὺ γΘΒΡΟΏΒΙΟη6 ᾿Πΐρου ΥΊΓῸΒ ἀοοίοϑ 

ΠῸμ Οομγθηϊί. Ρυΐπηβ απἰ ἴῃ Βᾶπο τϑὰ ἱπααίβινιδ, βϑια 16. ἴῃ 

1ῦγτὸ ἄθ σνϑυύβῖριβ ἀοομχηΐθοὶβ τούπτη οϑυτηθὴ ἰθρθ δηςβίγορῃῖοα 

ΤΘΗΘΥῚ βιαίας, Ια 1 ἀθηηοηδίχανιν αὐ αἰ ἰτητιπὶ ΒΟ ΟρΡμδυτη Ρ 81 

ΟΠΠ65. ΔΒ ΠΟΒΟΟΥΘηΐ, ΡΘΗ] πλπιπὶ ΠΟΘ. ΟἸΠ65, Ηἰδὶ ἔΆΠΟΥ, οχοθρίο 

θιηάονῆο. θα αὰοὸ Ἰοηρῖσβ ἃ ἤπθ Οϑ  ΠΔΪ]η15 ΤΘΟΘα 5, 60 ΟΡΒΟΌ τ ΟΥδ 

Βιιηῦ ὙΟΒΡΟΠΒΙΟΗΪΒ. γαβίϊρία, Ηδγιηδηηο ν. 111-121 οδὺ βίσορμα 

ῬΥΪΏγδ, ν. 127---187 δΔη Ἰβίγσορπα ρυΐπηθ, ααϊθ8. ααδα ᾿πἰου]θοία βαηΐ 

ΡΟ πιοϑοᾶο παρθί, απδὸ ρυϑθιηΐδδα Ρ.Ὸ ΔΙ]ΠΟΘΟΒΕΟΡΠΒ. Ηδηο 

βθηἑθη δ ΔΙρΡΙΟχὰΒ δῦ Εηροι, Πιροὶ Πμοπαρὶ ὑ. ΧΙ, Ρ. 180. 

Ῥδυλ πη 0 θα αἰβοθάθηΐζοβ, ΓΠϑομηηδηη (6 οἰμογίοὶς 55. γα.) 

γΘΥΒΙΡτΒ 122---1 26, πιοβοᾶο ΗθυηΔΏη1 Θ᾽] α] να 16, ΟἹ τ ΤΘΒΡΟ 1556 

ὙΘΙΒΊΙΒ Ροϑὺ 197 βιρρίθηοβ. ρυίαθαῦ; ἘΠ 5081 (ἀρὰ Εππρουια ἐἰο 

Αοβοίν. ὠπ ἶβιν. γοϑρονδιονέψιι5) 11115 νουβίθιιβ τοϑρομᾶογθ ν. 106--- 110, 

ΒΙΣΟΡ διηατιθ ὈΥΪ δὴ ἃ Ὑοῦδιι 100 ἱποΐίρουο βίδα, Ηοο γθυϊὴ 

0586. Ὑγοβίρμδ!ο (ηνομ αἰΐοηος Αοϑβοίνηίοαθ Ὑὺ ταὶ ΐαιιθ ρουβιιδβὶύ, 

'“Ῥούππι ΟΔΥΏΘη ρμοϑὺ οι α]ογαμη, 564 ναιῖαθβ γϑίϊομθθ βοΐ, 1η 
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αἰϑερία κόνις μὲ πείϑει φανεῖσ᾽), 

αναυδος σαφὴς ἔτυμος ἀγγελος. 

Ἐμὲ δὲ γᾶς ἐμᾶς τιεδί' ὁτελόκτυπ᾽ οὖς 

86 ποτιχρίμττεται βοαῖσιν, βρέμει δ᾽ 

βίσορμα5. οὐ δι ἰβίσορμαβ τϑάορθυπηῦ Δατηῖβδᾶ τη65060 111 Ηδυίαηρ 

ἴῃ οαϊομθ, τϑ]θοΐα τηθϑοῦᾶο, 564. δΔαμπηῖδδῶ ἴῃ ΟΔΥΠΆ118. Οδρὶΐθ ὉΠΪτ5 

γΘΥΒιι8. ΡΥ ο μον ΒΥ, Ππμ5. ἤθη. Χ, 858, οὐ Ριῖθῃ, Βεοίν" σα 

δι" ἰἀγεϊ υο Αοϑοϊμζις διέοῦοη, Ῥατχί. 11, δίηθ 115 οχοθρίοηῃθ 

Ηοιβορίῃ, [6 ὑμάϊροοία ἴ]οδονἰο ον ἐἰθ5 ΑΑοϑοἰμἰἰδοιοη Τρωίο5, 

Ρ. 108: Οοπίγα Βοιρι, Ριοϊογὶ ἰ. ΧΥΙ, ρ». 604, ομιηΐα αὐδθ 

ργδθοθᾶπης ν. 188 δι ἰβιγορμΐοα 6558 πϑραΐ. 

19 Τιδοπηδὴ αὐδίνιου Ὀγθυῖπη δα αἰπηθίγαμη ἀοσῃτη] ΟΊ 

οι ρΙθπάππι ἱπαϊοανῦ Πἰπάου, [ρ88 νούκοτα, Ρυΐθῃ ὀρομιδνα 

ΘΧΟΙ 1556. ΘΟὨ]ΘΟΙί. 

80, 81 Πιηδονῖ χαϑεῖται, αποα 58η6 πριίαύϊα8, ὙΙθίαιν ἰδιηθῃ 

μεϑεῖται ὅτρατος οὕτῃ νἱ ἀϊοίαπι 6586. αὐ μεϑεῖται βέλος. 864 

μαθὸ νῖβ πῇ ρα, 51 Ὁὰπὶ ΠῚ ΨΘΥΡ15, αὖ γα]ρὸ ἢὺ, ᾿πηρὰβ 

δτρατόπεδον λιπῶν, Οαὶϊ Θομδίν ποίη οὐΐαμὰ Δουῖδ ραυ οἰ ρίπιπ 

οΟὈδίαυθ ριιίο. Βθηθ ᾿πίθυριηχιῦ ΗοΙπηβοθίῃ, 564 ἰάθιῃ βἴπθ δία 

οδτιϑῶ γουΡὼ ἰγδηβροϑαϊ οὐ ὃχ ΠὈγὶβ ἀθίθυϊου 5 ΒΟΥΪΌΪ ᾿πβδὶς ὡδε 

λεὼς, ἀαπτη δὲ 6666 Θργθρίθ ἀϊοίπμη 50 ἀὸ γ6 ααδπι μοὴ ΘΟΥμπηΐ 

Ὑἱνρίη 685, 8564. ΘΟμΒρθοΐο ρΌ]ΥΘΥΘ ΟΘΙΏΘΥΘ 5101 ν᾽ ἀθηΐαν, 

84. 86 ἐλεδέμασ (ἐλεδεμνὰσ 560.) σεδιοπλοχτυποῦ τὶ χρίματεται 

βοᾶι ποτᾶται. βρέμει δ' Μ. Μοπβίγα ΙΘοἰϊοηΐβ (0]]6η4ἃ ορθ 

Β0801Π καὶ τὰ τῆς γῆς δέ μου πεδία κατακτυπούμενα τοὶς ποδὶ τῶν 

ὑππὼῶν χαὶ τῶν ὅπλων (χαὶ ταὶς ὁπλαῖς ) ποιεὶ μον προόπελάζειν 

τὸν ἦχον τοῖς ὠσίν. ἩΗΐπο προ, ρατγέπι ΒΕ ΒΟΒοΙαπι βϑοαίαβ, 

γὰς ἡδὴ δ' ἑμᾶς πεὸδί ὁπλόκτυπ᾽ ὠσὶ χρίμπτει βοὰν ποτανᾶν, 

βρέμει δ᾽. ἴπ ππίνούβαμπι θ6π6., 868 ἀἸβρ!ϊοοὲ ηδὴ δ᾽. ΜΙΝ οἰΐδιῃ 

ΡΓΟΡΙῸ5Β. δ Μραΐϊοθὶ βου ρίασαιη δοοθϊ ροϑθθὸ ψἱιἀορθαίαν, 51 ρϑι]]ο 

ἁιἀδοῖι5 ἀἰοΘη αὶ σθησθ ροδίαθ ὑἸθαουθίαγ, Ἐμὲ δὲ γοίουθη απ 

δ κόνις μ6 πείϑει, ατιὰθ 80 ἃ]ΐα νἱτρίπθ, Ὑ6] 118 ὁμουΐ ρᾶτίθ 

Ρτομπηἰϑηΐτι, Ποπα6 ποτιχρίμπτεται Ὀϊημάογῆο ἀθθ60, 4τι|1 τ16}}- 
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3 , ἢ «! ε ! 
αμαχέτου δίκαν ὑδατος ὀὁροτυπου. 86 
5. ναι . δ δαν οἶς ὦ 
ἰὼ ἰω ϑεοὶ ϑέεαι τ΄, οὁρομξνον 

χαχὸν ἀλεύσατε. 

Ποτᾶται βοὰ ὑπὲρ τειχέων" 

90 ὁ λεύχασπις ὄρνυται λαὸς εὑ.-- 90 
“Ὁ 2 ᾿ ! ! Η ! 

τρεττῇ ἐπὶ πτόλιν διώκων ποδα. 

αὰὰ 6Χ ἸὩΡΘΏΪΟ τϑῆμπχιύ. Ὑρυθατη ποτᾶται, αα0α πθαπο βοηἰθηίία, 

ΠΘΑῸΘ ὨΠΠΊΘΙῚ γϑοϊρίπηΐ, ἢ6 Β0Πο]] βία αὐ] άθιῃ ἸΘρὶί, φαἱ δᾶ Βοαπθηίίδ 

διάβονιρϑιὶ ἡ χοὶ δὲ, φησὶ, τρόπον ποταμῶν τὰ πεδία τῆς γῆς μου. 

ἴδιο Ῥυΐθὴ μᾶπὸ νοσθιὴ αἰθοὶῦΐ, ἘΙίΒ0}1] νϑυϑὰ 88 ροβί ἄγγελος 

ἴηβοῖν, τη δ 14 βοᾶι, αποᾷᾶ ΙἸηΐγα, ν. 89, γϑουνεῖί, ρουυπογθ 

νἹαθύαγ. 

80 ἨθβγΟΒῖτΒ ὀροτύπου δίκην" ὅτι οἱ Γίγαντες ἀποόπῶντες 
ἀπὸ τῶν ὀρῶν χορυφὰς καὶ πέτρας ἔβαλλον. ΟἸοδδᾶθ τηυίῖ]αθ 

Ἰθιηπηϑ, ΠΟΘ ΠῚ ἸΟΟΙΠΠ ΥΘϑρΊοΘΥΘ νι ἀθίαν, γϑ]α ἃ δα δ] τη απ Θπἄϑιη 

Ἰοθιπη γθίθγθ πα, 4α6πὶ οἰΐϑηι βρθοίδς ῬΏΟΙΪ ρ]οββᾶ ὀροτύπους τοὺς 

γίγαντας, ὅτι ταῖς ὁρῶν κορυφαῖς ἔβαλλον. Ἠΐβ ΔΡαΠ  πὸη ἀθ6}6- 

Ραΐ Ἡθιμηβοθίῃ τὖ νούβι ᾿πἰθ ΘΚ Πλτ1πΔ ῬΆΠΟΠΘΥΥΙΠ]Ή 16 ΠΠΪΥῚ8 

ΘΟΠ͵]Θοτ718. νϑχαγθί, ᾿ 

88 Τοῦ ἰὼ, οἱ ἀλεύσετε ΡΥ. ἀλεύσατε τθο. Μ. 
89 ῥβοᾶι ὑπὲρ τειχέων Μ. δ 5080]. Νοη τηυ]έθτη Ῥγοἤο ταν 

ὈἰπΔΟυἿΙ οοπῤοοίυγτα βοᾷ ὑπὲρ τάφρων : πᾶηη γϑῦρα ὄρνυται Θ΄ 

ἐπὶ πτόλιν διώκων Ποβίθπι βισηϊποδηὺ ἸοΠρὶα5. τοπιούπμη ααδπὶ ααὶ 

ὈΡΡῚΒ ΠΠΤῸΒ ἔοβδαδνθ βιιρογοί. Νάτο αὐγάθύ Ῥυῖθη βὰς ὑπὲρ 

ἑρχέων, αὰδθ δα Ποδίπιμι οαβέγα 1116 τϑίουν,. ΓΒ θαστιπὶ τη} Ὸ8. ΠΟῚ 

Αὐρῖνὶ, 5064 Αὐρίγου απ ΟἸδιηοῦ βαροταί, οὺ ποο αἱοθηὺ ΥἱγρΊη 95 ἢπο 

τοίγδοία γοθθ σοτᾶται, απιᾶθ ν. 8ὅ δ ρῥυῖ5 ΠΠπὰ θοᾶι δἀδουῖρία 

οὐαί, Μοάο οχ πῃρα]δγιτη βοηϊέα ϑαυῖίθϑ ΔΡΡΙΟΡΙ πα παν 6 ΟΟ]]ΘροΥδηΐ, 

ΠῸΠΟ 6. ΟἸδΙηοΘ. ροαϊίπαμι ἰπηρϑύμπι οορποβοπην. ΑἸΌΙ ΑὙρΊγουατη 

ΟἸΥΡαὶ ϑθϑ8860ρ86 δρᾷ ἰγδρίοοβ δου] Δηὐπ. Οθίθγαμη Πϊαίπιβ ἴῃ 

ΘΟΠΠΐβθισδι ἀοΟΒΙἸοΥτιπὶ ἤοο ΙοοῸὺ ΠΟ ἰηγθητιβίιβ νἱἀθίαν οὐ ΥῸΧ 

τειχέων ἰγϊπνη 5.1] υτὴ οϑὺ αὐ στηϑέων Υ. 849. 

91 εὐντρεπὴσ (ν. 1. εὐπρεπὴς) ἐπὶ πτόλιν διώχων Μ. Αἀάϊαϊ 

πόδα κα νουϑάτη ΘΧΡΙΘπ τιμὴ, ἴῃ ΟἸ} 115. 1Π1{10 ΒΟΥῚΡῚ ρούθβι εὐτρεπὴς 
: " “ ᾽ “αν ᾿ ᾿ μ 

ἐπὶ πολιν δαῖΐ εὐτρόπη ἐπὶ πτολιν. 
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Π » μ Ψ χΧ ῸΣ ’ τίς ἀρα δύσεται, τίς ἃῤ ἐπαρκέσει 

ϑεῶν ἢ ϑεᾶν; 

Πότερα δῆτ᾽ ἐγω πάτρια ποτιπέσω 95 

96 βρέτη δαιμόνων ; 

Ἰω μάκαρες εὔεδροι, ἀκμάζει βρετέων 
γ , , ᾽ , ἔχεσϑαι. τί μέλλομεν ἀγάστονοι ; 

) 4 ! ᾿Ακούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτυπον; 100 

πέπλων καὶ στεφέων, 

100 εἰ μὴ νῦν, πότ᾽ ἀμφὶ λιτάν᾽ ἕξομεν; 
! ! μ 2 ξ ἃ ! 

Κτύπον δέδορκα᾽ πάταγος οὐχ ἑνὸς δορὸς. 

τί δέξεις; προδώσεις, 

94 ΙΑΡυϊ ἐγὼ ποτιπέδσω. Ἐ ΒΟΒΟ]Ο πότερον πρόόσφυγες τῶν πα- 

τρῷων ξοάνων γενώμεϑα ἢ ἄλλο τι πράξομεν; ῬθπΘ6. ὙΥ̓Θβίρμ8] 

οἴΐϑοιῖῦ θχοὶ 1888 γοθθμ πάτρια, ααἃ Δἀά]ία ἴγ68 ἀοοἤ πη} Θοταρ]θηΐαν. 

ΟΥ, ν. 194 δαιμόνων ἀρχαῖα βρέτη. ΒΘΥΡΙς τηᾶνα] πατρῴων ἴα- 

ΒΘΙΘΥΘ Ροϑί σογζιπέδσωο Ἠθίτηβοθίῃ σοτιπέδσω βρέτη πατρῷϊ ἢ τί 

δρῶ ; ϑιεα αὐδ Βομο]δβίθϑ 1πύθυ υ (15 οβΊοΙο ἔπηοῦτβ δάάθυθ ἀθρυήέ, 

θ8ἃ ροθίδτῃ ἱρϑῦτη δ αΙἸ 1556. ἀθιηο βίγα τὶ ΠΘαΌΪ : ἡδπὶ ]ίθγϑ ᾿ηΐθυ- 

γΘρ ΔΙ ΟΠΐ8. ΡῈ15 ροϑὲ σότερον δυΐ πότερα ΒΘ Ρ6. οὐχ αν. 

96. 97 Ἡοἱηβοθίῃ εὐσταϑεῖς δᾶ νἱϊαηάπτη Ηἰαίαμα, ααὶ ρμοϑὲ 

γοοδίϊνυμη ἔθυυὶ ροββ6 νυἱἀθίαν, εὐεδροι Βδραῖύ οὐΐδιη διιοίου Β0Π 01] 

ἐπ᾿ ἀγαϑῷ ἱδρυμένοι ἡ ἐπὶ τῶν ἰδίων, φησὶ, χαϑεδρῶν καϑεζόμενοι, 
ῖ. 6. ἴῃ [ΘΠῈΡ118 ῬΓΟΡΙΠΙ γϑηηδηθηΐθθ ἤθαὰθ ὐρθῖὰ το] πα πθηΐθβ, 

αὰὸ β5θ0η88 εὐεδροι γ. 290 τϑουσττῖς. Αα βϑαιυθῃίδ 50}0]. τέ ἑστῶτες 

στενάζομιεν καὶ οὐχ ἱκετδύομεν ; 

99. 100 στεφένων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν ἀμφίλιταν ἕξοομεν Μ. γνὺν 

Ηδττα, εἰ μὴ νῦν, πότ ΤΟ ΒΥ Ρυΐθῃ Πἰπᾶ. ἀμφὶ λιτὰν οΟἸηι 

ψΌ]ρῸ ἰὨΥ ΙΒ ὨΠ͵ΉΘΥ5. ἀμφὶ λίταν᾽ οι ]οΥ, αποᾶ τϑοθρὶ,. ααϊὰ 

τηθ]ϊοτὰ πὸ ΒᾶΡθο. Ηθβγομῖ ἀμφιλιτήν τὴν λιτανευτήν δᾶ ΔΙϊπιπὶ 
ἔογίαββθ Ἰοοῦτη βρροίδϊ ; 564 ἰδιῆθῃ ἀμιφιλιτάν 16 οῖβθθ νἱάθίαν 

ΥΘαΒ ἰὨΓΘΥΡΓΟΒ απ δάβουϊρϑιΐ σολυπαράνλητον. ΑὨ ἀμφιλέταν᾽ 
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παλαίχϑων᾽ ρης, τὰν τεὰν γᾶν; τοῦ 
᾽ ω τ 

Ὦ χρυσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ᾽ ἐπιδὲ πόλιν 

105 τεῶν, ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. 

Θεοὶ πολίοχοι χϑονὸς, ι9᾽ ἀϑρόοι, 110 

ἄξομεν, αἱ ἀἰοῖταν ἀμφιδρόμιαῦ Μοδίαβ. δὲ ϑουόπαβ ἄϊοαμ! αἴ 

οἤδθυθηαβ, ἀππὶ ΘΟΥτ πὶ ΒΙ ΤΠ ] ΟΥ̓ ΒΕ ΡΡ]ΙΟἰτου οἰσοστηθαηΐί. Ἡΐρμι. 

11. ΥἹΙἹ, 271 781 50110]. ἰαιιᾶαν!. 

108 γὰν ἃροβῖ ἃ Μ., δδάϊάουαηῦ ΠΑΡ οὐ ϑαϊζουθβ ποηΠ.}]1. 

ΑΙΠ γᾶν τεάν:; Βδοομίαοδπι ἀϊροάίαμη οὐ ἰπὶροάΐαπι μὰ 65 θεϊαπι 

πη. 749 5α. 

104. ὅ δαῖμον ΟΟΥ̓. ΟΧ δαίμων Μ. Ἰθοϊπᾶθ τεᾶν ἩῸΤΠΘΙΌΥΤΙΠῚ 

οαδῶ ᾿πϑουπουαηΐ ᾿ϑομτηδηη ὨΙΟΥ͂ ὙΥ Θβίρδ]. 

19---10ὅ Ἠᾷδθο, 5'ν8 ἃ 51.156 ΟΠΟΥΘυ 5, 5106 40 ΠΘΙΪΟΠΟΥ18 

ΔἸΠἶσνθ ΟΠΟΥ ρδυίθιι5 οδηΐαΐα,, ἴῃ ΡῬϑυϊοαοβ αἰνι ἀππῦα πο δηΐϊ- 

ΒΙΤΟΡΒΙΟδΒ, 8564 ἰδηθη ΟΥ̓ ΠῚ ὨτΊΘΥῸ οὗ απδᾶδηη ΤΌ αΙ ψϑῦρο- 

Ταη4 6. Βα] Πα ]η6 Ἰηο 856. ΘΟΠΗΡΥΙΘηΐθ5. Βθὴὰ ἀθπποβίγδι 8 

οοηϑίμβ οϑύὺ ΥΥ θδύρῃδι 1. 1., ααθηη ἴῃ ὉΠ ΘΥβ Βθοαίαβ 5 ρι δ 

αἰϊϊον δαἀογπδηᾶα 6886 ραΐανι. Ρυδοιητπΐπν αἰπη θυ ἀοοἢμηϊθοὶ 

αὐαΐπατιθ (1, 2, 2), αὐδϑὶ ρυοοαϊοι, Τῦπὶ ΕἼ} 015 αἰτηθίυ 8. Θα ΠΟΥ Ια 

5010 1η88] αὐ πτὰ ΔΡΎΉΘη ῬΥΟΡΟΙΙζτσ, αἸτηθίγο οἵ ΠἸΟΠ ΟΠ ΘΕΓῸ ἀΘΟΥΊΙΠΙ 

ἀθαυηαιθ δχι πιὰ ἰηγοοαίαν. Ορροπῖξζιν ρϑάϊταμη ἱπηροίαβ οὐ 

δἰίθσα ἀθοσαπη ἀθαυαηαθ ἰηγοοαῖο ἰού θη σϑυβῖθιι ἰπο]αΒᾶ. 

Ποῖπαθ δα βιπηυ]δοῦα ΡΥοουμα θη, 81118 Δ 1 δη θτι8, 4118. ΘΧΒοΥ- 

ταπίϊθιι8. : αἰοταπθ Ἰοοβ ἀποραβ ΟΥ̓ θτι5 οοηδίαί, Εθοθ θυ πὴ 

ΟἸδιλοσθιῃ ὈΘ]]Ἰ]σαπὶ ΔαΙγΘ 5101 νἹἀθηίν : {ΥἸπΘ 7Ὸ 1Π ΘΥΥ ΟΡ ΔῊ {1π|Π}, 

98, ΟΡΡοΟμῖΐαΥ (Ἰπηθίου γθϑρομπαθηςαμα, 101, αἰναηαὰθ ΒΘασμ 1 

ΟΥ̓Ιη65 ἄὰο δα ἀθοσιιπὶ ΘΟΙΙ ΡΥ ΘοΟϑύο 68 ρϑυ θηΐθβ. Μανβ ἴηγο- 

οδίϊο οἰαθβαϊα Ὀἰηδγία Ἰοσαη) ΔΌΒΟΙνουΘ νἱαθίισ. Νϑβοῖο ἰδιηθῃ 

δ ὩΟΠΠ.}]ὰ οχοϊαουϊηῦ : ΠΟ ΘΗΪΠ ΡΟΒΒᾺΠΣ ΠΟΣῚ ΠΉΪΓΘΙῚ, ΑἸ ΠῚ 

ἰοῦ παϊηΐηδ δἀογθηΐαν, Βαοομαμι, ἄθιιη οπηηΐππ τἸηχῖτηθ ΤΡ τη 

οὐ ἴῃ ϑορμοο δ Επασ] ρΙβαθθ ἔθ} 15. ΤΉ ΘΌδΪ8. ΒᾶΘΡ6. Τπθ ΟΠ], 

Δ ΑΘβοθυ]ο 5:1] Θηίο ΡΥ ΘΙ ΥΙ]. 

106 Ηΐπο δι ἰβίσορῃϊοα ἰμοΐροσθ οὐ ἘΒΟΒΠ ΘΙ δ] 1546 

Βίαίΐαο. [Ιπϑαηΐ ΤΟΒΡΟΉΒΙΟἢΪ8Β νοϑίρια Ρ] γί, Ιἰοθί ΤΥ ΟΠ 
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ἔδετε παρϑένων ἱκέσιον λύχον 

δουλοσύνας ὕπερ. 

κῦμα περὶ πτόλιν δοχμολοφᾶν ἀνδρῶν 

110 καχλαάζει πνοαῖς “ρεος ὀρόμενον. 116 

ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ πάτερ 

παντελὲς, πάντως 

ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. 
“Δργέϊοι δὲ πόλισμα Καδμου 120 

οὐρα οὐβουγαία. ίσορμα μυππὰ οἴμηθη ἀθογιπὶ ὙΠΘΡΔΠΟΥΠῚ 

οοοίαμη Φονθιηααθ ραίγθιη ἱηγοοδηί. Απἰβίγορηδ ρυίτμηα βίηρι]α 

πατηΐπῶ οοιηργθοδηίαν, Μίηθυνδιη οὐ Νορίσπαμηι, Μαγίθμι οὐ Ὑ ΘΏΘΥΘΠῚ, 

ΑΡοΙ ποι οὐ Πιδηᾶπι, ἴουθ αὖ ἴῃ 8718 ἀποάθοϊμη ἀθουιηὶ αθ15 

ἀθδαιιθ ΘΟραΪδυ Βο]θηΐ, Οθίθγαιῃ, δῖ μᾶθο Ὀ1Π18 ἰΘΥΏΪΒΥΘ ΒΙΓΌΟΡ1Β 

ΦὨἰἰβίτορ δα αἰβιραθυθ ΤΔΥΪ8., ΠΟῚ ΓΠΔΡΏΟΡΘΙΘ οΟὐϑίο. - 

ϑιεοὶ πολιάοχοι χϑονὸδ ἔϑ'᾽ (Βαροιβουϊρίο τ) ἔτε πάντεό Μ. Ῥτὸ 

σπολιάοχοι γΌ]ρῸ πολιόσδσοῦχοι δαὶ πολιοῦχοι, Ὀϊηᾶ. πολίοχοι. ἴῃ 

βουϊρίαγα ἔϑ'᾽, αὐδῶ τηΐγα ἰουβὶῦ ΒοΠο]αβίαβ, ὟΥ θβίρῃδ] ἀρηονῖ νοϑρ τα 

δϑμπίπαθ Ἰϑοίϊοηβ ἐϑ᾽ ἀϑρόοι, οαἱ Δα͵θοία ἰπἰογργοίαιιο ἔτ πάντες. 

Ποΐμαθ λεύσδσετε παρϑένων Ἠϑἰτηδοοίμι. 

109.ὄ 10 χῦμα γὰρ περιπτόλιν δοχμολοφῶν Μ. γὰρ ἀοΙονῖι 

ἘΪΙ50}1. δοχμολοφᾶν Βτγυποὶς Ὀἰπᾶοτῇ, τῶν ἐπινευόντων τοῖς λόφοις . - 

τὸ γὰρ κινούμενον κράνος δόχμιον τῇδε κἀκεῖσο γίγνεται 50}. Μ. 

Ῥγδθοῖασθ ἢοὺ δομῃυθηῖϊ δ υὑπᾶδθ ἱπηϑρίηθιη. ἢ θἰπμαθ ὄρμενον 

τηϑὶ πη ΕἰηροΥ ΥΥ̓ ΘΒΙρ 8]. 

110. 11 816 Π|ρυῖ, πθᾷὰθ δα βομο]αβίθβ μαθαΐββα υἱἀθίαν. 

δοηίθηία θ6π6 ργοοθαϊῦ, πππιθγουιῃ γϑϑυϊϊαϊο ἱποθυία, απ 

Θύλατη δἰ πϑίϊοα οογταρία βἰην. Ηδγηδμῃ σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ Ζεῦ, 

πάτερ παντελὲς, πάντως - . δΥΘδίρΠαὶ σὺ δ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ, ὦ παν- 

τελὲς πάντων κράτος, ΤΟῊ 5818 ρυπἀθηΐθυ ἀθ]θίο δοιπηῖηθ ΑΘΒΟΠ 80 

παντελὲς, πάντως ἄρηδον. Ἡδἰμηβοϑίῃ σὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ πάτερ τέλειε, 

παντελῶς. ΑἸΙ 4118. 

114 ψυϊρὸ ᾿Αργεῖοι γὰρ; ααδθ ΘΟὨ) μοί ἴῃ Μ. βιρτα δὲ 

δαβουιρία οϑῦ, 
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115 κχυχλοῦνται᾽" φόβος δ᾽ ἀρήων ὅπλων. 

διὰ δέ μοι γενειάδων ἱπιπίων 

κινύρονται φύνον χαλινοί. 
ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες στρατοῦ 

δορυσσοῖς σαγαῖς Ἂ νὴ 120 

120 πύλαις ἑπταστύμοις 

προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 

Σύ τ΄, ὦ Διογενὲς φιλόμαχον κράτος, 

δυσίπολις γενοῦ, Παλλὰς, 0 9’ ἵππιος 180 

ποντομέδων ἀναξ 

116 544ᾳ. ἀρηΐων οἱ διαδέτοι γενύων ἱππείων Μ. ΔΑᾷ 11ἃ 

8610]. λείπει ἡ ὑπό. ὁ ὑπὸ τῶν ἀρηΐων ὅπλος φόβος ταράσσει, 

πηᾶθ ὙΥΘβίρ δ] βαρριθυῖ νουρθαμι λιάζει, Βουρῖς χλονεῖ. ϑ6α γϑίθυθιιν 

᾿αὐθυρυθίθαι πῸὴ ρ]αγδ ὨΔΡυ 1586 ραΐο, ἤθαὰθ αἰβρ!οοὶ ἀϊοθπαὶ σθητΒ 

Δγαρίϊαβ, ααοα 4116 ταίϊομθ γϑιιονοῦ ἘΠΠΡΘΥῚ οοπ͵θοίαγα χυχλοῦνται 

φόβοις ἀρήων ὁπλῶν. --- Ὠθίηδο ἀαυπὶ ἸΘρὶ ροβϑὶξ διάδετοι οἱ διὰ 

δέ τοι, ἴος δῖπθ ααθῖο0 ρτγϑοβίας, πιο σοὶ πηπίθίαν ἵπ μοι. Αα 

ἀο μη 08. ΘΧΡΙΘπᾶο5. γενειάδων ἱππίων ῬΥΐθη οὐ ΕΏΡΘΥ, α105 56- 

οαΐαβ βύμη. --- , 117 μινύρονται ὈΙΠΟΥΠΙ Ῥγορίου θυ τι 

Β΄ οβϑαμ μιγύρονται " προφωνοῦσι, προλέγουσι, απᾶθ Οὕπι ΒΟΠΟ]ΐΟ 

προφωνοῦσιν οἱ ἐν τοῖς γένυσι τῶν ἵππων χαλινοί ΘΟμΒΘη πηϊ. 

118. 19 ἀγηνορεύ οἵ δορυσσόοισ δαγαὶό (δορυσσόοι ὄαγᾶι ἢ Ργ.) 

Μ. οὐ 561|0]. δορυσόῳ δαγᾷ Ὀϊπᾶονί, Η5. νουβῖριιβ ΔΙ! ψαϊᾷ ἄθοββο 
ααππὶ Ἰἰοοῖι5. δη Πούϊοιιβ οδύθηααΐ, δήθ Ἰαοαηδο βίρτια ὩΘα16. ΟἸΠῚ 

Ἡουπιληπο ροβύ σροσίόστανται πάλῳ λαχόντες, ταϑηϊοβίδῃι 5 ΓΟ] 

ΟἸδιιβα]απι, πθαιιθ οαπὶ ὙΥ̓Θβίρμαϊο δηΐθ ἤᾶθὺ γϑῦρα, ἃγοΐθ ΟἿ ΠῚ 

ΡΓΔΘΟΘἀρητθτι8 σοηἠαποία, ρομΐ ροβϑαμί, Πίδατιθ ροβύ σάγαις ἄοοι- 

τη πὶ ΘΧΟΙ 1556. ΒΌΒΡΙΟΟΥ. , 

120 Τὴριῖ σύλαις ἑβδόμαις, αποὰ ἔγαιδίνδ ΘΧΘΙῚΡ]18. ἀἸΒβί τα ]1- 

115. ὑποᾶιῖθ, Ηδυίαηρ ἑπτὰ δὴ; Επρον ἕπτ᾽ ἐμαῖς, Ῥτῖθη ἑπταχᾶ. 

βουῖρβὶ ἑπσαστόμοις, 90]]. ἔδαν, ϑαρρ!. 402 ἀμφ᾽ ἑπταστύμους πύλας. 

128 ὀυσίπτολιό Μ. 
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1295 ἰχϑυβόλῳ μαχανᾷ, Ποσειδὸν, 

ἐπίλυσιν φόβων, ἐπίλυσιν δίδου. 

σύ τ᾽, ἄρης, φεῦ φεῦ, ι3 
ΡῚ Ἥ ’ ! 

ὅπώνυμον Καδμου πολιν 
᾿ ᾿Ξ , ἣ,, »2εἮ 

φύλαξον κηδεσαί τ᾽ ἐναργώς. 

180 καὶ Κύπρις, ἅτε γένους προμάτωρ, 120 
Ρ ’ Ν 2 ΦΡ 

ἄλευσον " σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος 

γεγοναμεν᾽ λιταῖσί σε ϑεοκχλύτοις 
Ρ] ᾿ ! 

αἀπυουσαι πελαζομεσϑα. 

καὶ σὺ, ““ὐκει’ ἄναξ, “ὐκειος γενοῦ 146 

180. στρατῷ δαΐῳ στόνων αὑτᾶς. 

125. 26 ἰχϑυβόλωι μᾶ χανᾶ (μέγαν Ξ ΡΥ... αὐ ΒΙΡΒΘΟΚΙῖΟ 

γ᾽ ἀϑθαύαν, τὐγίατιθ α Βα ρθυβουϊρίο 9) σοδειδὰν Μ., ΠΠΙΏΘΥ 5. ΟἸδαα!- 

οδηίθιιβ οὐ γοῦθ μαχανᾷ γα ]4θ βαβρθοίδ. ΝΠ] φαχὶ]} ἴῃ ΒΟΒΟΙΪΙΟ 

τη 110 χαὶ σὺ, ὦ Πόσειδον, ὃς ἀνάσσεις ἐπὶ ϑήρᾳ ἰχϑύων. ΒΙΊΒΟΒΙ 

ἰχϑυβόλῳ, Ποσειδάων, “μαχανᾷ. ὙΥ̓ΘΒΙΡΒΔΙ ἰχϑυβοόλοισι μαχαναῖς 

ϑηρεύων, Ποσειδὰν, φόνων οὖν Ἐογίαδβ86 
ἰχϑυβόλον τιναόδόδων μεγάλαν αἰχμὰν, 

Ποσειδὰν, φόβων ἐπίλυσιν δίδου. 

Οἵ. Ῥτομι. 926 τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος. 'Τυϊάθηύθ {Ππ|}- 

ΠΟΡΌΙΩ ΡΟ ϊβδπατη ρἰδοδίουθϑθ α805 6586 Θοηδίαί. --- Ποῖ 4θ φόνων; 

ΒΌΡΓα βουρίο βου, Μ. δυ]ρὸ φό βων. ὈΙμΔου σόνων. 

127 φεῦ φεῦ, ἃ ποὺ Ιοθ0 δἸϊθηπηη, οἦθοιῦ ιηαογῖ, βουρϑι- 

418 σὺ τ᾿ Ἄρης Κάδμου πόλιν ἐπώνυμον. ὙΥ̓ΘΒίρΠ8] δύ τ᾽ ἴάρης 

ἀφυντ᾽ δαὶ ἀφευχτ᾽. ῬΙδοοίπο φύτωρῦῇ ΔΑουμπηθῃ ΥϑΡθ] χύδεσαι 

Ῥθηθ δχροηΐξ βοβο]οι χηδεότῆς ἐναργῶς γενοῦ. Αρμονίαν γὰρ τὴν 

᾿Αφροδίτης καὶ Αρεως εἶχεν Κάδμος. φρόντισον ἡμῶν καὶ τῆς πόλεως 

ἐναργῶς. 
᾿ς 182. 88 [Ιρεῖ λιταὶς οἱ ἀπύουδσαι. ΠΙὰαά Ἡδριιᾶηπ,, Ποο 

βϑίά]ον οογγοχὶέ. Βουρκ ἀλύουσαι. Δ ϑεοκλύτοις 5680]. μεγάλαις; 

ἃς καὶ (πόρρωϑεν ὃ) ϑεὸς ἀκούσειεν. 

186 Οὐρὶ τόνων αὐτὰς ἀυᾶβ ἰηϊογρτγοίδε ομθβ ργυοροιὶ 

Β6801. Μ. ὥσπερ λύχος αὐτοὶς ἐφόρμησον ἀνϑ᾽ ὧν ἡμεῖς νῦν ϑρηνοῦ- 

͵ 
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γ .» 

σύ τ᾽, α “ατωΐα 
! ! ΕΥ̓ ! 

χορα, τοξοισιν εὺ τυχαζου. 

ἘΣ 8. 

ῃ εἶ), 1δ0 
7 « , τὴ Ἢ ! 

ὁτοβον ἀρμάτων ἀμφὶ πίλιν κλυω. 

140 ὦ ποινι’ Ἥρα, 

ἔλαχον ἀξόνων βριϑομένων χνόθαι. 

ἄρτεμι φίλα, 

δοριτίνακτος αἰϑηὴὴρ δ᾽ ἐπιμαίνεται. 1δῦ 

μὲν. . ἢ ἐπιβλαβὴς τοὶς πολεμίοις ἐπὶ τῆς αὐτῆς τῶν τόνων 

γενοῦ», οἷον ἐπὶ τοῦ πολέμου. Ηοο Ββοοπηάπμι Ηοχπουίθαπι ὅτονό- 
εὅδαν αὕτήν. ϑοΙ4]ον} στόγνων αἰἴτάς (τῶν ἡμετέρων ὅτεναγμῶν 
ἀχροατῆς 8680]. Β.) 5815. τοί} 1 Ἡογπιδημ, ααἱ αποᾶ ἴρ86 ἀθαϊῥ 

δτόνων ἀπύᾳ (Η65γ0}). ἡπύη" φωνῇ) να]. ουβοῦχιιμ δ, Ὀϊπάου 

ὅτρατῷ δαμίῳ ὁτόνων ἀλλύτας ὀου])θοῖϊί, Λύκειον ποη ἄδίοτθπι, βθᾶ 

ΔΥΘΥΤΠΠΘαΩΏ. 8 ]ογτη) ἰηἰουρυθίαίιβ. Αἱ ὀτρατῷ δαΐῳ 60 γηϊπὰϑ 

διιβρθούππη δύ αποά οἰΐϊδιη Πίϑηδθ, απ80 ἴο ἀγοΐθ ὁατὴ ΔΡρΟ]]ηΘ 

ΘΟὨ) πριν, οομίγῶ Ποβίοβ [616 οχρθίαηϊαγ, 

1806. 87 σύ τ᾽ ᾧ λατογένεια κοῦρα τόξον ἐντυκάζου (ἐν 560. 

ἴῃ 18) ἄρτεμι φίλα Μ. δοῦρα Ἄρτεμι φίλα ῬάΆ]10 ἰπῆνα 810 
Ιοθο τϑουσιης. Δα οιπθηδαμάθμη ἐντυκάζον ἄπᾶθ ΗδΒγοὶϊ 

5Ιοβθαθ δά θοῦ ροβϑιιηῦ : εὐτύχαζον᾽ εὐτυχτον ἔχε, ἕτοιμον. 

τυχαζεόϑαι" ὀτοχάζεσϑαι. ΠΙᾺ 81 ὈΙΛΠΔΟΤΗ͂Ι ἀραὶ ουδῃ Δ ΟΊ} 

δὲ ροδίδιη βου ρβουπηΐ εὐτυχάζου, 6Χ Βᾶο Ηδιίαηρ Εμρου Ῥυΐθη 

εὖ τυχάζου. Ῥτο Δατογένεια κούρα, ἀποα πυχμηθτὶ ποὴ γϑοϊρίπηΐ, 

ἦάη βία] βαβροαθαίαν οΟἸΐγη βουϊρύπμη ἔπϊ55θ6 “ατωΐς. [πᾶθ 

Πυχὶὺ ὙΝΥ Θβίρῃμα}} οοπ)θούασα ααϑιὴ γΘΟΘρὶ. 

188 οἱ 146 ὁ ἐ ἐ ἐ Μ. ἐὴ ἐὴ Ὀϊπᾶ. --- ΗΟ ͵δῃ οοείδ 
Δ. ΙΒ ΤΟ ΡΠϊοα γαῖϊο ἴθυθ ἃ} οὐμηῖθιιβ ἀρ ΟΒοΣζαΥ, 

140 ὦ πότνια ἦρα οἱ 142 ἄρτεμι φίλα ὁ ἑ ἐ Μ. Ηρυπᾶμπη 
15. ἔ, 4111 ο᾽θοουιηΐ 1 61] ΟἸ1Ο 68. 

148 δοριτίναχτοσ δὲ αἰϑὴρ Μ. Ῥανιϊου]ατη ἀοϊθηάδηι μαία- 

Ῥαΐ ΡοΥΒοη,. ΓΔΏΒΡΟΠΘΠ 4 ΠῚ 9580 Υἱα1ὺ Ἡθγηδηη, αἰ ροΥβρθοίο 
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, Ι 

τί πόλις ἄμμι πάσχει, τί γενήσεται; 
“ , ! 

146 ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπαγει ϑεός; 

32 ω- - ΒΕ 

Εη ἕξη, ΠΕ 
5 ὴ"- Α ͵ 

ἀχκροβύόλων ἐπαλξεων λιϑὰς ἔρχεται. 
ὦ φίλ᾽ ᾿“πολλον, 

κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων σακέων. 160 
! 

180 καὶ Διοϑεν ὦ 
Ν 3 ! 

πολεμόκραντον ἀγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ, 
» ͵ 2 "ὕᾧ ἽΝ ΟΡ ἢ 

στᾶσα, μακαιρ᾽ ἀνασσ᾽ Ὄγχα, ὑπὲρ πολεως 

Βθῃ θη Πα πθχὰ Πᾶθο 510 νου : Ααἀδίνορὶέ τϑγὸ ἐδίϊ ΟἸ γὙ ΜΔ 

οἰγίἀονὶ ἐγοηιοίαοίιις μαιδὲϊς ἀοἰΐ6},. 

140 ποὶ δὲ τέλος ἐτ᾽ ϑο1416» ἨθΙμπιδηη. 

147 Τ|θγ1 ἀχροβόλων δ᾽. Οομ)πποίϊοηϊ Βῖο Ἰοοῖιπι ΠΟἢ 6586 

νἱαῖ Ιπάονῇ, Οὐθέθυα) τητιῸ5 Ἰδρἀατη ἰπη 16 ΘΙ 115. ΘΙ ΟΊΙ5505 

αἸϊοσηῦ, πθατιθ ἃ ΤΉ ΘΒ. ἰαρ᾽ 65 νϑηϊπηῦ, αὖ Ηθυδηπο ν᾿ ἀοθαίαν, 

504 δὺ ΑΥρίνίβ. Ηοο υἱυρίμαμη Ρᾶνον οὐ γϑῦθὰ ἀκροβόλων ἐπαλ- 

ξοων οὖ ἸΟΟῚ υϊηΐμηθ δι ίραϊ 196 οἱ 281 ἀοοθῃύ, τ] ἀϊοϊϊαν 

νιφάς οὐ χερμάς, ααδθ Πἷο οϑὺ λιϑας. 

160 ΤὐΡυὶ χαὶ Διόϑεν. Ἰωδουσπδη ἰΐα ΘΧρΙοσαπὺ Ἡθυηδηη οἱ 

θιμάον, αὐ «ον 5 ΔαχΊ] απ οχροίΐ βιαίπουθηί, πὰ ταϊϊο ρτᾶ- 

γἰβϑίμηδ ᾿πθογηηοάδ Παθού. Νϑιὴ ροϑβύ Φόυθ ΒαρΓθιμθτη ΜΙποΥ 8 πὶ 

ἸΠΘΥΥῚ πο ἀθοθθδῖ, οὐ ἀποθιβ Βίγορηδθ Ππμ]1θτ15 ἴῃ ΔΗ ἰδ γορηϑ 

ἄπο, πΠῸῚ ἰγῖα ἩσΙηἃ γΘΒρομθυθ ορογίθῦ. [ΙΠἰδαθ ἤδθο οτηηΐα δά 

Μιίηθυναῖι γϑίθυθηαα, απο μθϑοΐο δὴ βιρηϊῆοθὺ βομο]οπ ἰχαποῦμῃ : 

ὦ φίλε Απολλον γαὶ ᾿Αϑηνᾶ καὶ (Ὁ) Διόϑεν πολεμόκραντον. ΒΘηθΘ 

Ῥυΐθῃ χαὶ Διόϑεν ἃ δαὶ ἀτε Διόϑεν, Του μΒΚΥ χαὶ Διόϑεν ὦ. 

Ηοο τϑοθρὶ. Μίπθουνα, σιᾶθ Ὀ]]ουτηὶ ἃυ ἰἐγἱπιτὴ ἃ ον ΠΒαροί, 

ἴρδ88 πολεμόκραντον ἁγγὸν τέλος ἀϊοῖϊδαν, αὖ ΒΌρΙδ φιλόμαχον 

κράτος: 

161. ὅ2 Τθνὶ ἐν μάχαισί τε μακαιρ᾽ ἀναόσ᾽ ὄγκα πρὸ πόλεως. 

Ηθυιηδμη ἐν μάχᾳ" σὺ τε... ὑπὲρ πόλεως. Ῥυΐθη σι! γε, αυοά 

͵ 
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ς ! «! 3 ! 

ἑπταπύυλον ἕδος ἐπιρρύυου. 106 

Ἰαὶ παναρχεῖς ϑεοὶ, 

1δ ἐἰω τέλειοι τέλειαί τε γᾶς τᾶσδε πυργοφύλακες, 
ἰ ! Ν - “ -ε ! 

πόλιν δορίπονον μὴ πρροδῶϑ'᾽ ἕτεροφωνῳ 

στρατῷ. 110 

κλύετε παρϑένων κλύετε πανδίκους 

χειροτόνους λιτας. 

Ἰω φίλοι δαίμονες, 

160 λυτήριοί τ’ ἀμφιβάντες πόλιν δείξαϑ᾽ ὡς 

φιλοπόλεις, 116 

μέλεσϑέ ϑ᾽ ἱερῶν δημίων, μελόμενοι δ᾽ ἀρηξατε' 

ἴα, ἀθιηπμη γϑούατη θϑϑθί, 581 σθίθυουτη ἀθουαμη ΔΌΧΙΠ απ ἀθβϑροσὰ- 

τοηΐ, ΜΙΠῚ ὑπὲρ πόλεως Ῥαγίἰοἱρίπτι στᾶσα τϑαπίτουθ νἹἀθθδίατ, 

164 σπαναρχεῖς ΡΥ. παναλκεῖς Υγθ0. Μ. ΗΟ νυ]ροὸ τϑοθρίθμη, 

1Πππι4 Ῥυΐθη οοιηηθηδαί, {Πἰπ|ᾳὰ6 Ἰϑοίϊοηὶ οοηγθηϊῦ βοΒοϊΐοη Μ. 

χατὰ πάντα βοηϑοί, πϑοποη 5080]. Β, σαντοδυναμοι, ἀαδηηα δι 

μος δά παναρκεῖς Ῥοίϊι8. τοίογθπσαμι Ὑἱά0 1 ροίοϑὺ οὉ ἩθβυοΒΙ 

Β]οββαιη σαγαρκές" ἰόχυρόν; παντοδύναμον. 

180. ὅ0 τᾶἄσδε γε Μ. Ἰροϊμᾶθ ἑτεροβάγμονι ἃυὶ ἑτερορήμονι 

θθη6 οἱϊπη οομῃ͵θοῖῦ ΗΔ : δὴ δη Πθίϊοα πυαίαυ! πθαπιθιηΐ. 

β΄0ΠῸ]. τῷ μὴ βοιωτιάζοντι. ἐπειδὴ δὲ Ἕλληνες καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι; 

οὐχ εἶπεν βαρ βαροφώγφῳ. Νοὴ πηαϊζαγη ἱπίθγοδὺ : νϑίοσδ ΔΎ ΔΉ 

γΘΟΘη5. ΡΘ]]οσαη Μραϊοουαπη τηθπιουῖα ν6] ἰηνιΐο ΟΟΟΘΌΥΓΙ8Β86. νἱᾶθ- 

ἴὰΥ. Κ5ἴο οΐδιη ἰπἴνα ἄποοθθ Αυρίνοσαιη νᾶπᾶ νου θοΥαπὶ φοίδη [8 

ΔΥΥΘΟΥΤηατιθ βρθοῖθ Ῥαυρδγουη ροίϊβ αὐϑιὴ ΟὙΥ̓ΔΘΟΟΙΙΠῚ ΠΟΥ ΘΒ 

τοίθυτιηΐ. 

187 Βομθο σανδίχους Μ., απδτη ΒΟΥ τ ἤΘβοῖο δὴ γϑϑριοὶαὺ 

ΒΟΒΟ]Ιθὴ χλύετα ἡμῶν δικαίως εἰς οὐρανὸν ἀνεχουσῶν τὰς χεῖρας, 

1ϊοϑί ργαθῆχυμη μαρϑαΐ Ἰοιηπιᾶ χλύετε πανδίκως. , 

100. 61 θη] λυτήριοι ἀμφιβάντες. Οοραϊαη ἰηβϑυαῖί 

ΒΟ α]οΥ,, 4πὰ γτοοορίᾶ, απ μᾶ66 οἴμ γοοδίῖνο φίλοι Θομπαῃρὶ 
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φιλοϑύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων 180 

μνήστορες ἐστε μοι. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

Ὑμᾶς ἐρωτῶ, ϑρέμματ᾽ οὐκ ἀνασχετὰ, 

1665 ἢ ταὔτ᾽ ἄριστα καὶ πόλει σωτήρια, 
στρατῷ τὲ ϑάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ, 

βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων ϑεῶν  τ180 

αὔειν, λακάζειν, σωφρόνων μισήματα:; 

ΠΠήτ᾽ ἐν κακοῖσι μήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ 

170 ξύνοικος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει. 

κρατοῦσα μὲν γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν ϑρασος, 

δείσασα δ᾽ οἴκῳ καὶ πόλει πλέον κακόν. 190 

καὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους φυγὰς 

ϑεῖσαι διερροϑήσατ᾽ ἄψυχον κάχην " 

ποαυοαπῦ, Βθπ6 ΒΙοπῆ, Ἡδυια. Ὠϊπηά. τηΐτα ἀθάθτιηύ μἐέλεόϑε ϑ᾽ 

ἱερῶν, Ὁ 1 ΠΡΥὶ μέλεσϑ'ε δ. Μοχ φιλοπόλιεῦ Μ. Οὐοιν, δι α]ου. 

Ποἰπάθ ἐγιβίγα Ἡθυμηδηη μελόμιδνοι δ᾽ ἡξδτε, τι60 τηϑ] 18 1} ἀρξατε; 

ἐλϑετε, εἴρξατε. ϑίτορῖοα ροίϊπβ. οουτίρϑπάδ. 

102. 68 πόλεωόδ οἷ ἐστέ μοι Μ. Οοτγ. Ῥοσυβοῃ δὲ ΑοΙαδ ι8. 

106 ἀρεστὰ δυβρίοαθαίαν Ὀἰπάοτγῇ, 

108 μισήματα ΒΟΠο]ϑίδθ δα 1 Π 1 ΕΥῸΒ αἴειν; λακάζειν τοϊοταπί, 

γϑοῖλιβ Ηθυηδπη δᾷ υἱγρίηθβ ἴρβαβ. ΟΥἹἁ πηι. Τὅ. Βυαυβίτα Μ. 

ΒΟΒ ας γαύειν. ; 

110 Ἤρυπι. τῷ γυναικείῳ φυτῷ, ἀοοθρίαβ ΠΡτοτυιπι ἀθίθυϊουτπι 

Βουρίασα φίλῳ δαὺ φύλῳ, 6 ΨΘΥΒῚΙΒ ΒΌΡΘΙΙΟΥΙΒ γο6 6. αἰτἴπηδ ΟΥ̓Δ. 

111 0801. Μ, ἐν ϑορύβοις οὐ χαϑεντή, απδδὶ χροτοῦσα 

Ἰοριβϑϑί ; 568 ἐογίαβϑθ οουνρθηατιπ ἐν ἀϑορύβοις. Ιμᾶθ δυχὶϊ οοά. 

Ὑιμᾶ. δἀποίαιίο ἀνυπόστατον, ὦ οὐ δύναταί τις ὁμιλεῖν διὰ τοῦ 

ϑορύβου, ουἱ πίπηΐατα. ἰσῖριιθπβ Ἠθίμηβοθίῃ ταῖγϑτῃ οομ͵]θοίατ δ πὴ 

Ρτοίαὐ οὐχ ὁμόρροϑον ϑράσος. 
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175 τὰ τῶν ϑύραϑεν δ᾽ ὡς ἀριστ᾽ ὀφέλλεται, 
αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἔνδοϑεν πορϑούμεϑα. 
Ἔ "Ἔ “ Ἂ Ἕ “ 105 

κεὶ μή τις ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἀκούσεται, 

ἀνὴρ γυνή τὲ χὠ τι τῶν μεταίχμιον, 

180 ψῆφος κατ᾽ αὐτῶν ὀλεϑρία βουλεύσεται, 
λευστῆρα δήμου δ᾽ οὔ τι μὴ φύγῃ μόρον. 

μέλει γὰρ ανδρὲ, μὴ γυνὴ βουλευέτω, 00 
τἄξωϑεν: ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίϑει. 

ἤχουσας ἢ οὐκ ἤκουσας, ἢ κωφῇ λέγω; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅτρ. ἁ. 18ὅ Ὦ φίλον Οἰδίπου τέκος, ἔδεισ᾽ ἀκού-- 

σασα τὸν ἁρματόκτυπον ὕτοβον ὕτοβον, 

ὅτε τὲ σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι “0 

ἱππικῶν τ᾽ ἀγρύπνων 

118 8:16. Μ. Ψαϊρο ποΐπαβ οοποίηπθ ὀφέλλοτε, απο οἰϊαπι 

Ἡοττηδηπ τϑθθρίί. 

1173 Απίθ πππὸ ψούϑαιῃ, ἃ 4πὸ ἴῃ Μ. πον [ο]ατη ἱποὶριύ, 

οδίουὶ ΠΡνὶ Βαροηΐ τοιαῦτα ἂν δυΐ τοιαῦτά γ᾽ ἀν (τοιαῦτα τάν 

ΒΙοιη.) γυναιξὶ συνναίων ἔχοις. Ἦδο ᾿η θυ Ῥο]αίϊομθ τϑιηοΐδ, 

ΠΙπμου ἴῃ Μ. ἰδ]θηὶ ἔθου νϑυβαμη ΧΟ ἀἴ556. ἀοουῦῖί 

Τοιγὰρ προφωνῷ πᾶσιν ἡσύχως ἔχειν. 

Π͵ΙῸπ ἐταβίγα ΚΟ ροβὺ 1608 ᾿πβουθηᾶσμι ρυίαβρϑί. 

119 ἀκαίρως (1. ἀχύρως) δὲ ἡ λέξις τὸ εἰδταίχμιον. καὶ δηλοῖ 

τὸν ἀληϑῶς ὀργιζόμενον. ὅ6Π01]. Μ, 

181 84. μὴ φύγοι οὐ μὴ γυναικὶ ΡΥ. Μ. 

186. 81 ὅτοβον (861η6]) ὅτι (απίθ γΒαγδτη υ) Μ. ὄττοβον 

ὄττοβον ὅτι Ἰἰρτὶ ρ]οτίψιθ. ὅτε Ῥαγ. ἴω: 

188 564. πηδάλια πο Θαθογαη οἵᾶ, πὖῷ ναρὸ δοοϊριαηΐ, 

8608 ΒΑΡομὰΒ οὶ μιυίΐο, ὅτομίδες χαλινῶν ἴγοημδ, -- πωλικῶν 

Ἡοἰπιβοθίῃ, αὖ πυπιουΐ οομδουθαηί. Ποϊμᾶθ ᾿ἰρτὶ αὐπνων οἱ διὰ 



᾿ πηδαλίων δία στομίέδες 

190 πυριβρεμετᾶν χαλιγῶν. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

Τί οὖν; ὁ ναύτης ἄρα μὴ ᾿ς πρῷραν φυγὼν 

πρύμνηϑεν ηὗρε μηχανὴν σωτηρίας, 

γεως καμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι; “10 

ΧΟΡΟΣ, 

᾿Αλλ: ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἦλϑον ἀρ-- ἀγς. ἀ. 

195 χαῖα βρέτη, ϑεοῖσι πίσυνος, νιφράδος 

ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφομένας βρόμος ἐν πύλαις, 

δὴ τότ᾽ ἤρϑην φόβῳ 
πρὸς μακάρων λιτὰς, πόλεως 

ἵν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλκαν. 15 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

200 Πύργον στέγειν εὔχεσϑε πολέμιον δόρυ. 

ὅτόμα πυριγενετᾶν. οία16νὺ Ἡθυιιᾶπη ἀγρύπνων, ΤωΔΟΠπηδην 
ίπάοτΕ ἄπυον. ϑομεις διαστόμια, Τιδοῖτα. Ηθιπι, Ὀϊμᾶ. δία 

στόμια; ὨΠΠΩΘΙῚ ϑυδαθηΐ δία στομίδες. ἷπά, συριβρομετᾶν 6Χ 

ἨθΒΥ ΘΒ 5] 588 συρι βρεμέτας ὁ χαλινός" Τιμα χίδας (Β]ἸοΟΒΒορΥΔΡΒι5) 

δὲ, τοι ὃ πυρὶ βρέμων; ἢ) διὰ πυρὸς βρέμοντος γεγονῶς. 

191. 92 Νοη ρυΐο [15 Ὑϑϑρῖοὶ βιπηυϊδογα ἀθουττι ἴῃ πδυ τη 

ῬΤΟΥῖΒ. οοηδθοῦαΐα, ἘΕἸΐθ00165 αἰβουσβδηᾶο Ἰοοιπηααθ τητιίϑηο π1}1] 

ῬΙΌΒΟΙ αἰοιῦ, οὐδ ΟΠΟΙᾺΒ τϑϑροηᾶθὺ 8586. ἴῃ ρυθ]ϊοστα ργο 558 αὐ 

ἀθουαχη δα χ πὰ ἱτηρ]ογαγοθύ. 

1908. δῖο 1ΠὈγῖ, πἰβὶ απο ἐν κύματε Μ., 1Πτογῖβ ἐν χῦ ἃ τι. 

γ60. ἴπι Τϑϑισα ΔΙΊ] ]ΟΥΘ ΒΟΥ ρ 8. Εογίαββθ σογντίῳ κλυδωνίῳ. 

196. 90 ΤΑΡΥΪ πίδυνος ϑεοὶῖς. ὔὕὐοὐν. ϑβϑια]ου, Νδ Ἰοηρᾷ 

ἀπαθυβ Ὀγουῖρυβ τοϑροπᾶογοί, Ἡθυτηᾶπη ἀθαϊί ϑιεοῖς πίδυνος ; ἅτε 

νιφᾶδος ὅτ᾽, ἡ πο ρ]δοθηῦ : πθάιιθ ϑηΐπὶ 51π}}16 ααϊᾷ βοπδηΐ 

ἶνο5 Ἰαρίάθβααθ. ἢ ϑίπαᾶθ νειφομένης, ϑαρτα βουϊρίο α, Μ. Ἠομιο- 

τι8, 11, ΧΙ], 180 οἱ ραββίχη., Ἰαριάπτ ᾿δοίογπτη τα] τα ϊηθτη Οαα 

ἀθηβῖ8 πἰνῖθυι οοΙηραγανὶῦ, ααδθ ΘΟ]]δίῖο ἴῃ ἰγϑηβ]αὐϊομθιῃ ΔΌΙῦ. 

͵ ΕἸ 



20 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔχουν ταδ᾽ ἔσται προς ϑεῶν; 

ΕΤΕΟΚΠΜΖΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς 

ναοὺς ἁλούσης πόλεος ἐκλείπειν λόγος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΙΠήποτ᾽ ἐμὸν κατ᾽ αἰῶνα λίποι ϑεῶν 

ἄδε παναάγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμι τάνδ᾽ 

205 ἀσευδρομουμέναν πόλιν καὶ στράτευμ᾽ 

ἁπτόμενον πυρὶ δαΐῳ. 

Εθίαπι Εὐατὶρ. Απάγοιῃ, 1102 ἔβαλλον ἐκ χειρῶν πέτροις. πυχνῇ δὲ 

νιφάδι πάντοϑεν ὅποδούμενος .. 

201 οὔχουν ΡΥ. οὐκοῦν ἴθο6. Μ. Οππῖα Εἰδοοῖ! {τ θαθπᾶα 

6888 ρΡαΐϊαρδηΐ 1ῳδοῆτη. ὙΥ 61]. 4111, οὰἱϊ οοῃ͵θοίαγδθ ΒΟ Ποιαγ ἐμΐδ6 

τοῖϊο ἴδνθεθ υἱάθίαιν, 564. σϑῦθϑ 1ρ88 οὐϑίδηί. 

202 τοὺδ τὴ ἀλούδηδ πόλεωδ ἐκλιπεῖν ΡΥ. ἐκλείπειν 8560. Μ. 

δὲ β560η01. Ηδθο ἰοοὺὸ αἰἴββίτα! Αραμ. 818 ἀοίομαϊ πραπθαηί. 

αὐτοὺς ἁλούσης βομᾶϊς, Ηρτιηδηη, ναοὺς ΕὟΘΥ Ηφίπηβοθί, απ05 

Βθοαίιβ βιτη. Οδίθσιιπη 80}0]. οὐκ ἀλόγως λέγει τοὺς τῆς πόλεως 

ϑεοὺς φεύγειν ; πορϑηϑείδης αὐτῆς. λέγεται γὰρ ὅτι, ὅτε ὄμιελλε 

πορϑηϑῆναι ἡ Τροία, ἐφάνησαν οἱ ϑεοὶ τοῖς Τρωσὶν ἀνελόμενοι ἐκ 

τῶν ναῶν τὰ ἀγάλματα αὐτῶν. ἨΗδθο ϑορμοοίθπι ἴῃ Ξοανηφόροις 

ΠΆΥΥΘΒΒΘ Γοΐοσίὶ ΒΟΠ0]. δᾷ γν. 284. Υν, Εὺν. Ττο. 2ὅ. οῖρ. Ἄθηῃ. 

Π 951. 

208 λείποι Μ. 

206 ἀστυδρομουνέναν ἴρ86 ροδία ἰηξογργοίαίαν ν. 829 ἁρπαγαὶ 
δὲ διαδρομᾶν ὁμαίμονες. ϑεᾷ στράτευμ᾽ (ὅτ ἴπ τάϑατα 860. Μ.) 

ἁπτόμενον (ν. 1. τυφόμενον ἀθίδγτί 580}0]1.)} ἢθη ἰμίθ]]Προ. Θά 

τϑαιϊγαΐαγ, οϑίθηαϊ ϑορῃ. Απηΐ. 121 ὄτεφαάγωμα πύργων πευχάενϑ᾽ 

Ἡφαιότον ἑλεῖν. ϑουθθγθιη χράτυσμ᾽, 81 Βαθο νοὸχ διιοιουϊ αθηι 

μᾶροτοί, Ῥυΐθῃ χαὶ δτρατοῦ δαπτομέναν πυρὶ δαΐου, αιδθ τηΐηι}8 
Ρἰδοθηῦ 4αδπι Ηοτηθυΐοιιπι πυρὶ δαΐῳ. 
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ΕἘΤΕΟΚΖΉΗΣ. 

ἹΠὴ μοι ϑεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς " 

πειϑαρχία γάρ ἔστι τῆς εὐπραξίας 

μήτηρ, γυνὴ σωτῆρος" ὠδ᾽ ἔχει λόγος. 22 

ΧΟΡΟΣ. 

210 Ἔστι" ϑεοῦ δ᾽ ἐτ᾽ ἰσχὺς καϑυπερτέρα᾽" 

πολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσι τὸν ἀμάχανον 

καὶ χαλεπὰς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων 

χρημναμενὰν νεφελὰν ὀρϑοῖ. 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

ἀνδρῶν ταδ᾽ ἐστὶ, σφάγια καὶ χρηστήρια 580 

215 ϑεοῖσιν ἕρδειν, πολεμίων πξιρωμένων " 

σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾶν καὶ μένειν εἴσω δόμων. 

209 ΤΙιοοἰϊοποη Θουτιρίδπη 5680]. ἱπίογρυθίδίαν γυνὴ Διὸς 

σωτῆρος. ΒΙοιηΐ, γύναι, δωτῆρος᾽ Δ ΘΙοΙκου γύναι " σωτῆρος -. λόγος. 

Ηδθυπι. γονῆς σωτῆρος, ἱπροηΐοβθ ; 564 (4118 ἀρροδί(ο δὰ εὐπραξίας 
τϑίθυθηᾶδ ΡΥΟΥΒΤΙΒ Ὁ αμάαγοί. Ἡϑιηβοθίῃ μήτηρ ὀνησίδωρος. 

Ἐογίαβϑθ χυβερνητῆρος ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
210 ϑεοῦ Ρ᾽. ϑεοὶς 8800. Μ. Ηος νυϊραίπμα, 1Π1π4 οὐΐϑη 

Μαγοθ!]ηὰ5 ἴῃ για ΤὨποΥα. 8. ὅ ὙΥ Θβίϑιτη. ταθίαγ. ϑ'απί 4] ἐστι 

Οατα ΒΘα θη θτ18 Ἰπηραηΐ, 

211 βᾳ4ᾳ. τὰν ἀμήχανον κάκ χαλεπᾶσ (χαλεπὰδσ ΡΥ.) «δύνα 

ὑπερϑ᾽ ὀμμάτων κρημναμέναν (χριμναμένᾶν ΡΧ.) νεφέλᾶν ὀρϑοὶ Μ. 
τὸν (μοο οἰΐδπη 5010]. Μ.) ἀμήχανον καὶ χαλεπᾶς ἰαθᾷῃδ ὑπέρ τ᾽ 

ὀμμάτων κριμναμένων νεφελῶν ὀρϑοὶ ΜαγοθΠΐηθΒ. Εχ ποὺ οἴϊδιῃ 

καὶ Υθοθρὶ : πὰ ρϑηθίϊνιιθ χαλετᾶς δύας ἃ νεφελᾶν ΡΘπάθΙΘ 

νἱἀοίαν. οχ ὀρϑοὶ Ρθπυ]ΐηα Ἰοηρῶ δδηθ βδιιδρθοίω δύ. Ηρϑι- 

τάδ) ὅαοὶ. 

214. 1ό τὰ εἰς χρῆσιν (μαγαβρίοῖ! οδι88) καὶ ϑυσίαν ϑύματα 

50, Μ. Ῥοϊμάθ πειρωμένοιό ῬΥ. τῶν Υἴθο. Μ. 

͵ 
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ΧΟΡΟΣ. 

Διὰ ϑεῶν πολιν νεμόμε ϑ᾽ ἀδάματον 

δυσμενέων τ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει. 

τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ : 935 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

220 Οὗτοι φϑονῶ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος ' 

ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ κακοσπλάγχνους τιϑῆς, 

ἕκηλος σϑι μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ποταίνιον κλύουσ' ἀνάμιγα πάταγον 

ταρβοσύνῳ φόβῳ τανδ᾽ ἐς ἀκροόπτολιν, 240 

226 τίμιον ἕδος, ἱκομαν. 

217. 18 νεμόμεσϑ᾽ ἀδάμαντον Μ. νεμόμεϑ’ ἀδάμαστον Ἰἰθυὶ 

Ρ]θυῖααθ. ἀδάματον Ῥαῦσνν. Ἰ)οῖπαθ 1101]. δυσμενέων δ... Βούθδι σ΄. 

Νοαὰο οηΐπι, αὖ Ηοηῃ. ραΐϊαραῖ, οὐ αἷἰβ8 οὖ πιαηϊτηθη 5 58] ἴθι 

τ015 ἀοθουΐ, 564 οὐμπμθι βδ] ἴθι ἃ 18. ροηᾶθγθ δἰπυτηδηΐ. 

219 Τὐριῖ τί. Ετποπᾶανι Ηθαΐμ. τάδε ὈΘη6 501}0]. Μ. οχ- 

Ροηΐς «ὸ τιμᾶν τοὺς σώζοντας ϑεούς (τ.816 Θπΐτη Πδοθο δ νβυβαχῃ 

βϑααθηΐοιη τϑίθυπιηίαν) δἀάιίαιιο οὐδεὶς ταῦτα ὁρῶν ἡμᾶς ποιούσας 

μιδηδειεν. 

222 εὐχηλοό Μ. ἕκηλος Μ᾽οίοΟΥ5. 6 5080]. Δ, 

228 Οουταρίμμη ποταίνιον αὖ ἱπογούαν, ἨἩθυηδη ἴῃ ΒΟ ΌΡΠᾶ 

βουρϑὶῦ διαὶ ϑεῶν ΠυμμΘΥ18. ραγατ ΡΥΟ 1105, σοτάνιον Ἠθδ οἱ 

Τἱηουῖ, β'ηθ δυοίουϊαίο δηΐΐαθα. οίηᾶθ κλύουσα πάταγον 

ἄμμιγα Μ. ἀνάμιγα Ἠθυγη, Ῥτδηδβροβαῖ Ῥεῖθη. 
224 81. ϑπρριίοορ 786 περίφοβόν μ΄ ἔχει τάρβος. Ηδο 

γΌ068 Ὁ] ΘΟΠΪππριιπίαν, φόβος ἀπιογοπι, τάρβος {ἰτηθηι15. ὑγθρ ἀδιῖ- 

ομθιὴ ποίατο ν᾽ ἀθίαν, (οίθσγιμι Ῥουβομῖμη οὐ 1 ἀοΥυἤτιπι ΒΘ 15 ΒΈΠ, 

1 θυῖ τάνδ᾽ ἐς ἀκρύπολιν;, Ηἰδὶ ᾳυοα ἐς ὄχοπᾶν ᾶ., ἐς ὀχοπίαν Μοβο. 2, 

ψαθυβ ἐογίαββα ηἰηίτιπι ὑὐἸθαθηΐο5. τάνδε ποτὶ ὅκοπάν Ηθγι., τάνδ᾽ 
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ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

ἸΠὴ νῦν, ἐὰν ϑνησκοντας ἢ τετρωμένους 

πύϑησϑε, κωκυτοῖσιν ἁρπαλίζετε. 

τούτῳ γὰρ ΄ρης βόσκεται, φόνῳ βροτῶν. 

ΧΌΡΟΣ. 

Καὶ μὴν ἀκούω γ᾽ ἱππικῶν φρυαγμάτων. 22ὅ 

ΕἸ ἘΟΚΖΗΣ. 

280 μὴ νῦν ἀχοὐουσ᾽’ ἐμφανῶς ἄκχου᾽ ἀγαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

στένει πόλισμα γῆϑεν, εἰς κυκλουμένων. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

οὐχοῦν ἐμ’ ἀρκεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι. 

ΧΟΡΟΣ. 

δέδοικ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

Οὐ σῖγα μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς κατὰ πτόλιν; 250 

ΧΟΡΟΣ. 
286 ὠ ξυντέλεια, μὴ προδῷς πυργώματα. 

ἐς ἄκραν ὅχκοπαν Ῥυεῖθῃη οὖ Βἰΐ50}1. Κ᾽ αὐ παπίδηάπχη, μα] 1} 

τάνδ᾽ ἐς ἄχραν, ϑεῶν τίμιον ἕδος. 

220 56ᾳ6ᾳ. ϑανόντας ὁο0ηΐ. Ηοἱπιβοοῖ, ἀρπαλίζομαι" ἀσμένως 
δέχομαι ((. 6. νἱαθ ἐτΑρϑλ Ἡθϑγοῖ. Δα 228 8610]. Μ. ταῦτα 

νόμιμα Ἄρεως. 

284 οὐ" σίγα" Μ. γαϊρο οὐ σῖγα; Του Ρυμοἰομθιὴ ΘΟΥΤοΧχ ΐ 

θιηδοτ, 

,᾿ 3,86 τὸ χοινὸν ἀϑροιόμα τῶν ϑεῶν 50801. Ἐθοΐδ, ααδιηααδῃι 

Ἡδθεηδημο Οοἰνίαπὶ ροίϊι8Β ΟΠ τ 8 ἰηἰθ Προ ᾶα νἱἀθθϑίαν. 

Ῥον ἰούαπι οηΐη ἤὰπὸ Ιου ΟΠΟΥΒ 608, «ΠΟΤΌΙΩ 5: πη ]Δοτἃ 

δι ρΙ ον, Ὡπη 4τιαηη τα] 1165 ἀβθηΐθθ ΔΙ] οατῖίαν, Εουΐαββ ϑεῶν 

ξυντέλεια. 

͵ 
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ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

οὐκ ἐς φϑόρον σιγῶσ᾽ ἀνασχήσει τάδε: 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑεοὶ πολῖται, μή μὲ δουλείας τυχεῖν. 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

αὐτὴ σὺ δουλοῖς καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πολιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὦ παγκρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἰς ἐχϑροιὶς βέλος. 255 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

240 ὦ Ζεῦ, γυναικῶν οἷον ὥπασας γένος. 

ΧΟΡΟΣ. 

μοχϑηρὸν, ὥσπερ ἀνδρας ὧν ἁλῷ πόλις. 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

παλινστομεῖς αὖ ϑιγγαάνουσ᾽ ἀγαλμάτων ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀψυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάζει φόβος. 
ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

“«ἰτουμένῳ μοὲ κοῦφον εἰ δοίης τέλος. 260 

ΧΟΡΟΣ. 

2486 λέγοις ἂν ὡς τάχιστα, καὶ τάχ᾽ εἴσομαι. 

288 χἀμὲ καὶ πᾶσαν πόλιν Μ. κἀμὲ καί δὲ καὶ πόλιν Ἰἰδυῖ 

ΠΟΠΠΜ111 6 ΘΟΥΥΘΟΙΙΟη6, ατιῶπὶ Ρουϑοουηῦ απο] οὐ Ἡϑυ- 

ΤΏΔΏΠ. 

241 Ἠθυπιδηη ἄνδρες. Μράϊοοὶ ἀνδρας ἦπτὸ ἰαθηΐαν Ῥυΐθη 

οὐ Πιπάοτγ, 

242 δυσφημεῖς καίτοι τῶν ἀγαλμάτων ἐχομένῃ 5001. Μ, 

244 Ἐταβίτα ἂν δοίης Ἡ ΘΙ ΠΠΒΟΘΊΗ : εἰ, ΒΕ ατια 1 ἃροᾶοβὶ ορίδπμ ἰδ 

δϑί γ6] τορδηΐξβ ἰηᾶθ 80 Ἠοιηθτο (ἀλλ᾽ εἴ τις καλέδειε ϑεῶν Θέτιν 

ἄσόον ἐμεῖο, 11. 24, 14, οἱ ΡδΒΒ11)), οὐ β8ῖ0 ϑύϊδημππιηο Ἰοα 1 ΒΟ]ΘΠΊΒ, 
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ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

σίγησον, ὦ τάλαινα, μὴ φίλους φόβει. 
ΧΟΡΟΣ. 

σιγῶ" σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μορσιμον. 

ἜΤΕΟΚΖΜΗΣ. “Ὃ 
τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐκείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέϑεν. 

Καὶ πρός γε τούτοις, ἐκτὸς οὐσ’ ἀγαλμάτων, 565 

[εὔχου τὰ κρείσσω ξυμμάχους εἶναι ϑεούς "} 

2500 καμῶν ἀκούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα σὺ᾽ 

ὀλολυγμὸν ἱερὸν εὐμενῆ παιώνισον, 

Ἑλληνικὸν νόμισμα ϑυστάδος βοῆς, 

ϑάρσος φίλοις, λύουσα πολέμιον φόβον. 270 

Ἐγω δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις ϑεοῖς 
260 πεδιονόμοις τε κἀγορᾶς ἐπισχόποις 

γαρᾶς τὸ Δίρκης ὑδ᾽ ἀπ’ ᾿Ισμηνοῦ λέγω, 

248 Μοιδαη βοϑαπθηΐθιη δ]απθ πο 1Π]|αΐυτη ραΐο. Νόοι 

Θπῖπι πΠοο ΕἸΘοΟ͵65 ρϑεϊξ, αὶ πιοάο (8165 νἱγρίπαπι ργθοθβ (νυ. 289) 

δθρτθ ἰθσοβραΐ, πϑθαὰθ απϊδαθδπὶ γοοὶβ ΔΡ 118 ῬΥΟΪΘΥΥῚ σι]ῦ ΡΥΪτ5 

αἄϑιὴ ἴρ886 νοΐ ὩΠΠΟΌΡΘΥ θα. 

201 δῖ. ρύ. Μ. Ναπο ἔδσβ οᾶϊϊαν σαιάγτιόον. Οθίθγθμη Ποο 

γύρα 10 Ῥ8Ά]1ο ἰϑίϊογθ βϑῆϑιι τπιβαγραίαι : ΠΘα 6 Θηΐτπη ρϑθϑη 

Οδπθτθ, 564 ὀλολυγμόν; 14 οϑὺ ἔδαϑύπση οἰδιηουθηὶ (Υ. Ἐπισηθη. οχίχ.) 

[0116 γ6 ᾿αθϑῦ, απ8}15 ἀρᾷ ατϑθοοβ ἰηΐθὺ βϑουϊἤοῖα ΡΟ ΒΒΙ πηι ἃ 

ΘΓ 18 66] 5ο]θρδί, Ἑλληνικὸν γόμιόμα ϑυότάδος βοῆς. Οἐ Ηοπι. 

Οἁ. 11, 460, απο Ἰοοιηι 18 τὴ 5080]. δὐία]1. 

208 Οὐοποϊπηϊιθ οβϑϑοὶ λύσιν τὲ σολεμίων φόβων : 588 181] 

τησίαπάθμη ρμαΐο. Πολέμιον φόβον ἄϊοῖξ τὸν ἀπὸ τῶν πολεμιίων 

φόβον (Χϑι. γτορ. Π]|, 8, ὅ8), ποβί]θπὶ ἰθυτούθα, ΠΟ ὑπ] ΟΥ̓ΘΤΩ 

Βοβίϊση. Νδαιὰ ΤΆΘΡδΩΪ τη]]65 Ποβίθιη τηϊηΐτηθ {ἰτηθηΐ, ΠΘ6Π6, 

51 ἐπηθγθηΐ, ποὺ ζαίθυθίοσ Ἐΐθοοὶθθ. Ὑἱᾶθθ οὐ πῸὰμ ΡΙΟΌΘΠΙ 

πολεμίων φόβον, φποᾷ οχ Υ͂. τϑοοροσπηῦ ΒΙοιη 614 οὐ Τϊπάογῇ, 

256 ΤὐΡΥὶ δὲ 8010] 18 Δίρκης τε πηγαῖς οὐδ᾽ ἀπ’ Ἰόμηνοῦ 

͵ 
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γ᾽ 

εὖ ξυντυχόντων καὶ πόλεως σεσωσμένης, 

μήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστίας λεὼν 910 

λέγω, ὈΪΒ1 αὐυοᾶ πηγῆς 56Π0]. Α οὐ Θοάϊοθθ8. ΠΟΠΠΜ]]Π1. [ΙῃρΘηΐΟ86 

6166] ὕδατί τ᾽ Ἰσμηνοῦ, οοτγίαϊίπι ῥτοθαίσμ ἃ υἱνῖβ ἀοουῖβ; ὙΘΥῖτι5 
Ηρἰμηβοϑίῃ Δίρκης τὲ πηγῆς τοῖς τ᾿ ἀπ᾽ Ἰόμηνοῦ λέγω, αἱ ἀ185, «αὶ 
οἷγοῶ μᾶθοὸ ἢυπηΐηα οο]πηΐαι, ΑΡΟ]]Η ᾿βηηθηΐο ἃ] 1546, πο Βπτηῖ- 

Ὠϊμη Δατῖβ, ὕδατι γ6] ὕδασι, 5Βϑαογϊβοῖα οὐ ἰγορᾶθα γογϑαί ΕΐθοοἹοβ. 

θα ἰδιηθη τοῖς τ 4ιομπιοᾶο ἴῃ οὐδ᾽ ΔΌΪΘΙΪ,, ΠΟ 5015 ρϑυβρίοῖ τ. 

Τΐδαθο βουῖρδὶ ηδ᾽, ΠΟ Ομηΐββο ὐέϊοα]ο, αποᾶά οἰΐδιι ρα ροδίαπι 

δαθπα ἔθυθηάπτηη ρυΐο, 5864 δὸ δὐϊοιϊΐο, αὐἱ ν. 264 ἰορίίαγ, δᾶ 

οἴηηΐϊῶ ἀθουαπι ρθημθτἃ τοῖο. Νδχηι ἡσπηΐηᾶ ἰθῖγᾶθ ΤΏΘΡΔΠηδΘ, 

χώρας ϑεοὶ, ἀϊδιυ!θαππίαν πὶ πολιόχους, 4υἱ Βαπὶ ἃγοῖβ οὶ 

(ν. ΑΒγθῃβ, ῬΆἘ110]. ϑΡΡ]. 1, Ρ. 261), μοη, αὖ να]ροὸ δοοϊρίπιιί, 

ἰοίίπιβ οἰν ται5. ἀθὶ, σεδιονόμους οθίθτοβαπθ. Αα ρῥυΐογθμη δαίθιη 

ΨΘΥΒῈΒ ραγΐθη βρθοίδιθ μαΐο Ρ] ΟἿ ρ]οββαηι, Ρ. 280, 8 οἱ 17, ναρᾶς τε 

Δίρκης; ῥευστικῆς. Αἰσχύλος (ἔτ. 409 Η.). [Ιηΐογρυθ ἀθθοίαν 

πηγῆς, αποα ἀαππὶ νοθθπι ροδίϊοδμι ναρᾶς ΘΧΡυ]δθοί, ἴῃ πηγαῖς 

ταῦ αν ἀθθυῖύ, 

“208 564. 810 ΘΧΠΙροί Μ, : 

μήλοισιν αἱμιἀόδονταῦ ἑστίαό ϑεῶν 

ταυροχτονοῦτασ ϑεοῖσιν, ὧδ᾽ ἐπεύχομαι 

ϑήσειν τρόπαια. πολεμίων δ᾽ ἐσϑημασι" (τα δρῶ δὲ 560.) 

λάφυρα δαΐων. δουρίπληχϑ'᾽ ἀγνοὶσ δόμοιό 

δτέψω πρὸ ναῶν πολεμίων δ᾽ (τ᾽ 560.) ἐσϑήματα. 
Ηδθο τὰ] ]5 αἰ] ουΠ αι θιι5 Ια θογαμύ. ΠῚ ΘῈ ΡΟ ἸοΥθῈ5 αἱμασόον-- 

τας, ταυροντονοῦντας ὍΟΠ Ππᾶροηΐ απο γοίθγδηύιν οὗ Θορα δια ἀ651- 

ἀογαπῦ; σα σολισσούχοις ϑεοῖς . . ἱποοπιπιοάθ ἱπηρίταν αἱμάσ-- 

ὅὄοντας ἑστίας ϑεῶν ἰἰογαμηαθπθ ϑεοῖδσιν δαάϊλίυγ ; ὧδ᾽ ἐπεύχομαι 

ΠΘαῈ6 δᾶ εὐ ξυντυχόντων, ἀπ α]ῖα ραν οῖρία ἰηϊογοθᾶαπέ, πθαὰθ 

δ ᾶθο τϑίουυϊ ροϊθβῦ, ααππὶ ὧδε, οὕτω ροβὲ ραγοἱρίππι 1Παῖὰ 

ἔα ἀθηιμι, ἡ Βουιθηῦ : ν, Ῥγόιη, ὅ18 μυρίαις δὲ πημοναὶς δύαις 

τὸ γαμφῷ εὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω, πὸ ΡΙαίοηΒ ΔΠΟγ τη. ἸΟ608 

αθγαιη. ΝΠ] αἰηθί. ΟΠ 68. ΟΟΠ ΘΟ ἃΒ ΤΩΘΙΠΟΥΔΘ, 5648. ῳ ὈΘΩΘ6 

ἈΙΒΟΒΙ (Ἰηοχ Ἰοοί. δοβίν. Βοόμη, 1887) Ἰη 6] οχὶν ταυροχτογοῦντας 



᾿ς ϑύσειν τροπαῖα, δαΐων δ᾽ ἐσθήματα 

200 λάφυρα ϑήσειν δουρίληφϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις 

στέφος προόναον" δ᾽ ἐπεύχομαι ϑεοῖς. 

ΔῸ δὸ δαϊθοίιιη ο586 αἱ ἱρῃηογαγοί εϑλωῶν ΠΟΙΠΊΪη6 ρα γϑίθυϑϑ 

οἰΐαδιι ῬΟΥῸ8. ΘΟΙΠΙΡΥΘΗΘΠΑΙ (γν. δᾷ ν. 44), Ηθίιηβοθίῃ δαίθη ὠδ᾽ 

ἐπεύχομαι δα νοὐϊ ἤπϑηλ γϑ] οἰ ἀπ 6886 ρουβροχὶί. ΕὙαβϑίτα γ61Ὸ 

ἰάθη ἴῃ ΤΟ ΟΥΘμἄο ρ]υγα] ἸΔΡΟΥδυαηΐ, 1116 ΘΟ] οἰ ΘῊ 5 ̓αἱμιαδσων 

τοϑ', ἱπδοτία γόθα]α ἱπουί, ἷο αἱμάσόσων ἐφεστίους μυχούς, φυοᾶ 

το] ριοββ ροδία ΔΡοΙηϊηδίι5 οϑϑθί. πηὸ ρ].γ8}15 ρθη Ϊητι5. οϑύ. 

Φαϊάηϊ οηΐμα ΕΘ ΟΟ168 ργῸ οὐπηΐθυ8 ΤῊ ΔηΪ5 σοί ππποιρού ὃ Ρορια- 

ἴὰπι ἴῃ ἰα] 5 πὸμ ΟἸηϊ ἴθ βο]οΐ ροδία Μϑαϊοοσγιιπὶ Β6]]Ο 

ἈΘΑΠΔ]Π15, ααἱ ἰπ ΑρϑΠιθιμηΟη6 βογιρϑιῦ : Τροίαν ἑλόντες δὴ ποτ᾽ 

Ἀργείων ὅτόλος ϑεοὶς λάφυρα ταῦτα τοῖς καϑ' Ἑλλάδα δόμοις 

ἐπαδσσαλευδαν ἀρχαῖον γάνος. ϑ'ϑα ἰδιηθῃ αἱμαάσόοντας ααυ 

ΡΘΥβομδ6 βρη ποδί οπθιη ἀθϑ ἀθυθί, Αρϑιηθιηημοηΐβ ἰοΟι5. πὶ ἀοοστίί, 

τηο]θβϑίαμη {Ππ ϑεῶν π᾿ λεῶν πηαίδηάῃη 6586. --- Ποίηαθ θυ ϑηι 

ϑήησειν τρόπαια, δαΐων δ᾽ ἐσϑήματα δτέψω πρὸ γαὼν δουρίπηχϑ᾽ 

ἁγνοῖς δόμοις, ἴῃ αυΐϊθὰβ οὔδηβίοῃι θϑὺ ϑήσειν τρόπαια ἰτΑΒΟ]ΘὨΐΘΥ 

αἸοίαιη ΡΓῸ στηόειν τρόπαια, οἱ αἰΐθυα ϑηπηίαίϊο τὼ Δαἀ]θοίῶ απδϑὶ 

ἰορᾶθα ἃ βρο] σα πὶ σοηβθογϑίϊομο αἰ βθυγθηί. Πααὰθ ΒΙ86}] 

ϑήσειν τροπαῖα δαΐων ἐσθήματα: ὄτέφων λάφυρα δουρίπηχϑ' 

ἁγνοὶς δόμοις. Πθηϊονθ τηθϑαϊοίπα πἰθηάσπὶ ἃ0. ρῥυϊπηαη απίδθιη 

ΒΟΥ θοπάθτη ραίανγὶ ϑύσειν τροπαῖα; ἷ. 6. γιχητήρια » αποα ροϑβί 

απ θοοαθηία, ΟἸη πη τϑαα αν ἀρίπιηαθ δα βϑαϊιθπίϊα ὑγαηβι [πὴ 

Ραγαῦ, «δι γϑῦοὸ ρϑυίΐοι]α δὲ ΒΘ νυ ροίθϑί, πθαὰ6 οπιηΐδ ἴῃ ἀπ 08 

γοΥβιιβ οοδγοίδπαδ, βαηΐ, ἀπάτα “ΠΡ Θϑηλτ5. γΘΥβιι5. (ΘΥΠ1 Ο]ΔΙ ΘΒ. ] Δ 1η. 

51 Ποὺ ἰθηθβ, γοθθιη δαΐων, δ] οβϑβϑιηδίθ πολεμίων ἰοθοὺ Ρα]βᾶπὶ, ἴῃ 

ΥΘΥΒΌ ΠῚ ΠΥ ΟΥ̓ΘΙΩ ἸΥΥΘΡΒΙΒ858., ΤῸ] ατιὰ ἔθτθ βροῃίθ ἴῃ ρΥΙΒ ΠΌΤΩ 

Ὠϊτοσθ τϑαϊηἰθργϑηΐαν, ρῥγδθϑουίη ἰοθὺ 10 Αρδιηθιη πο η8 ἴῃ 

ΟΟΙΡΑΤ Ομ θ) ΔΑΒ ο. ΥἹἱΧχ Ορὰϑ δϑὺ αὐ πποπθᾶπι σϑυρα 50 

σομβίγιθη δ 6586 : (ϑεοῖς λέγω τὸν λεῶν) δαΐων ἐσθήματα, λα- 

φυρα δουρίληπτα (ρογ ἘΡΕΒΗΜΝΜΗΝ, δΥΔΠ ΠΟ Δ μη ὐοσεαμν ἁγνοῖς 

δόμοις ϑηήσειν στέφος πρόναοῦ 1: ΤΒῈ ἐσϑημασι γαοὺς δτέψειν, ἀπιᾶθ 

ὔ 
» 



Τοιαῖσδ᾽ ἐπ᾽ εὐχαῖς μὴ φιλοστόνως ϑρόει, 

μηδ᾽ ἐν ματαίοις καἀγρίοις ποιφύγμασιν᾽ 280 

οὐ γὰρ τι μᾶλλον μὴ φύγῃς τὸ μόρσιμον. 

206 ἐγὼ δ᾽ ἐπάρχους ἕξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ 

ἀντηρέτας ἐχϑροῖσι τὸν μέγαν τρόπον 

εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολων, 

πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τὲ καὶ ταχυρρόϑους 586 

λόγους ἱκέσϑαι, καὶ φλέγειν χρείας ὕπο. 

Πργαυϊοσιιπη ἰηΐοσ ἀδύϊναμπη οἱ δοοιιβαίζσαμα Βαοίπαϊο. Πὶ Θοιη- 

Ροβίϊο σρόναον δΙίαγα ρδγ8 μοβύ ἀγνοὶς δόμοις ἀθυπααὶ ὁχ ἐγαρίοδα 

ἀἸἰούομῖβ διηρ τ πα]η6 πού ββίσηα. ὐΟθίθυαμι τηϑ]ὰϊ οὑπὶ ῬΟΥΒΟΠΟ 

δουρίληφϑ'᾽ 8οΥῖθθγθ, 6011. Επιν. Ττο. ὅ1ὅ δκύλοις Φρυγῶν δορι- 

ϑηράτοις; οἷσιν ᾿Αχιλλέως παῖς Φϑιώτας στέψει ναοὺς απὸ Τροίας, 

ααϑιη οὰτη Ηθγηδηο δουρίπληχϑθ᾽ ᾿Βαβίῖ8 θῖχα ἰθιηρ δ᾽, αυοά 

ἀαοΙη00 ΠΘΥῚ ροββὶῦ ἤῸὴ 8818. ᾿ῃ 6]]1ρῸ. 

202 τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου μιὴ φιλοστόγωδ ϑεοῖό Μ., απᾶ6 ἀαττῃ 

πΟῃ τὑϑοΐθ ρχυοοθᾶδηΐ, ἤθαπθ θηΐπὶ ὙἹΓρΊπατη οϑὺ δὰ τ ρ 18 ΘΧΘΙΡ] Τὴ 

γοίδ ἴδοθσθ, Β (80η} ροϑδὺ τοιαῦτα ααδοάδιη οχοίῖββ βίδίαϊ, 

Μ. βομι αι οοη͵θοιῖύ πρὸς ταῦτ᾽, ἰ. 6. Ργοϊηάθ, ααοα Βίο Ἰοσαμ 

ποῖ μαροθί. Νίηο, βαρ ου 18 ἰγδηβροβ 18, νὸχ ϑεοὶς 6Χ δϑηΐο- 

οοαθηθβ γϑυββ ἤηθ γϑρϑίϊα νυἱἀθίασ. φιῖδθ 81 Θχρ]ἔῦ ᾿τηρογδινγιιμι 

ϑρόειγ ΘΧ τοιαῖσδ᾽ ἐπ᾿ εὐχαῖς, αἱ δᾷ ν. 250 νοϑρίοίθηβ βουῖρβί, ἔθυυθ 
ὨΘΟΘΒΒαΣΟ ΠΡΓΑΥΙΪ ἔδοουιηΐ τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου. 

206 ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρας δὲ ᾿ἰρτὶ δὲ 56}10]., ἐραδίγα ἑμθπίθ ΗοΥ- 
ΠπιδΏΠΟ, ἐγὼ μὲν», ἐγὼ δέ γ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἔτ᾽ δαπύ οοῃ)θοίπνδθ ἄοοίΐβ 

δαοίονθιι5. Ἰηαῖρηδθ. «Φδιπαπάμπμη Οδϑηίου ορύϊμηθ βαβριοαίαβ οὐαί 

ἐπάρχους. 

208. 0690Ὼ Οὐομηβίσιιθ ἀγγέλους τε ὄπερχνοὺς καὶ λόγους ταχυρ- 

ρόϑους. Νοη Βαογοπάπιι ἴῃ ἰγαλθοία οομ ἡ ππηοίϊομθ, πθατιθ οοηἦθο- 

[αγῖβ ἀγγέλου δαὶ ἀγγέλων ΡΥῸ ΟΡ πη18 Ἰδηραϊαα ᾿θυοηἄα. 1) οἰηαθ 

φλέγεινγ, 80. τὰ πράγματα, ἀϊοίαμη οδύ τιν. 267 εὖ ἐυντυχόντων. 

Ηος ορ βοάϊαιη ἱποϊ παϊίαν ἀπᾶθιι5 Εθοο 5. οταθιοηῖθιβ, 164 

-- 184 οἱ 249 -- 209, αδϑ ᾿ΐ6᾽ 56. Τοϑροηθυο ἰη(6 ]]οχὶς ζθοῖκ 



38 

ΧΟΡΟΣ. 

210 Μέλει" φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει χέαρ, ότρ: α' 

γείτονες δὲ καρδίας 

μέριμναι ζωπυροῦσι τάρβος, 289 

τὸν ἀμφιτειχῆ λεων, δράκοντας ὡς τις τέχνων 

ὑπερδέδοικεν λεχαίων δυσευνάτορας 

218 παάντροφος πελειᾶς. 

(σάμυν. ἐάν. ῬΊ110]. 1860, Ρ. 8600). ὕύμαχιιθ οοπβίαὐ νϑυβῖθιιβ αα]- 

ἰδ οἱ 158 οσἴομῖβ. [Ιηἰοη]θοία βαηὺ ἀὰοὸ βυϑβίθιηδία. Υ.. 186---228 

Ιγυῖοα οὰπὶ ἰϑηι 1 οἷβ ἴα Θοπηθοίαηζαν, αὖ {ΡΒ ΟΠΟΥΪ ΒΙΧΌΡΠΙΒ 

ἀοομιϊδοὶβ ἰού θη τιθ Δ ΙΒ ΟΡὮ15 Εἴθ Ο]65 ΒΘ χῖθϑ ἰθ 15 {ὙΠΟ 115 

γοβρομπᾶθαϊ ; 8564. ἰδίηθῃ βΘΟΙΠΑῚ ἰθυῃοη8. ΡΔΥΒ. ἃ ΘΟΤΎΡΠᾶΘΟ ΡΙῸ- 

παηἰϊαίατ, Υ͂. 219 --- 248 οβϑὺ δι οπουηνίῃμϊο αὐϑίθυ αΪ ΠΟΥ ΠῚ γϑὺ- 

Β1ΠῚ ΠῚ. 

210 ὁ τοῦς᾽ μέλει μοιγ) φησὶν ; ὧν εἶπεν ὁ Ἐτεοκλῆς ; ἀλλ᾽ ὁ 

ἐν ἐμοὶ φόβος οὐκ ἠρεμεῖν {ιε ποιεὶ καὶ ἡσυχάζειν. 

218 τὸν ἀμφιτειχῆ λεῶν ΡΘῈῚ Θομβίν πο] Ομ Θὴ ἀπ ΟΥ̓ τι, ΠΘΑ118 

[ἀγηθη ἱπϑιαιζαια, οατη δηϊθοθαθηθ θα ᾿απραηί. ϑῬ'Θα ὨΠΙΏΘΥΟΥΤΙΠῚ 

οοὨὐἰπτϊΐα5, 6 ΠΟῺ ἸΙοοὰβ δηψποίϊοαβ πᾶθο ἃ Βθα θη δ θτ5 ΠΟΝ 

αἰνπιθπἄα 6586 ἀοοθηὺ : ἰίδαιιθ ὁΧχ ὑπερδέδοικεν ΒαΡΡΙΘπάσπι δὲ- 

δοιχυῖα. Ῥοΐπᾶθ δράχοντα δ᾽ ὡδ τι τέκνων ὑπερδέδοικε (κε τθ6. 

ἴῃ 11{π|Γ8) λεχέων δυσευνήτυραό (δυδευνήτειρα τθ0. πὖ ΘΘίοε! 110 01) 

ἅπάντρομού (ϑαργα μὲ ϑουϊρίο φῳ) σελειὰάό Μ. δράκοντας ΒΌΓΠΘΥ, 

ααὰπι δυσευνήτορας διηίϊίᾳαδηι ἸΘούϊομθη 6886. θίϊδηι 50 Πῃο] δ βίθϑ 

οοπῆστηθί. λεχαίων Ἰυϑομιηδμη, α0 Υοβρί οὐ ΒΟΒΟΠΟἢ γεμομένων 

ἐπὶ τῆς χαλιᾶς - . καὶ μήπω δυναμένων ἵπταόϑαι. Ηδθο ἡσυτῃ 

Θχίτα οἴηπθη απ ἰαἰϊ οηθῖη δἰηῦ, ᾿πίρυ πάντρομος οὐ πάντροφος 

ορίΐο ἀϊ βίοι Πον, ὅθ ποὺ οογτγθοίου! ἰσὶραὶϊ πϑααϊύ οὐ δρῃοβοῖταν 

ἃ ΒΟΒΟΙ]ΙαΒί15, ΤΖοίζα δα ΤΥΘΟρΡὮγ. ν. 87, Ἐπιβίδίμιο δὲ Οαγ885. 

Ρ. 1002, 7, ᾳφαδιπηιδᾶπι ᾿ΐ γτη8]16 ἱπίθυρυθίδηναν ὅτι πάντα τὰ ὄρνεα 

ἁπαὲ τοῦ ἔτους τίκτει, ἡ δὲ περιστερὰ ἀεί. Ορίπηθ. Ηθιτηδπη 

Θοτηρᾶγαῦ ὅορῃ. Απί. 1282 γυνὴ τέϑνηχε τοῦδε παμμήτωρ γεχροῦ : 

Βο] οἰ πἀϊηθ θηΐπη οοΙπαθᾶ γθύϑη ΟΥΠΠΪΠΟ 86 6580 [ΘΔ ΥΘΠῚ 

ἰθβίδίασ, 



᾽ ͵ 

αἸΤ.α. 

86 

τοὶ μὲν γὰρ ποτὶ πύργους 295 
πανδαμεὶ πανομιλεὶ 

στείχουσιν. τί γένωμαι: 

τοὶ δ᾽ ἐπ’ ἀμφιβόλοισιν 
280 ἐἰάπτουσι πολίταις 

χερμάδ᾽ ὀχριεόεσσαν. 800 

παντὶ τρόπῳ, Διογενεῖς ϑεοὶ, πόλιν καὶ στρατὸν 

Καδμογενῆ δύεσϑε. 

Ποῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε γαίας πέδον 

286 τᾶασδ᾽ ἄρειον, ἐχϑροῖς 806 

ἀφέντες τὰν βαϑύχϑον᾽ αἶαν, 

ὕδωρ τὲ Διρκαῖον, εὐτρεφέστατον πωμάτων 

ὅσων ἵησιν Ποσειδὰν ὁ γαιάοχος 810 

Τηϑύος τε παῖδες. 

2900 πρὸς ταδ', ὦ πολιοῦχοι 

ϑεοὶ, τοῖσι μὲν ἔξω 

πύργων ἀνδρολέτειραν 

(ὴ δίψοπλον ἄταν, 815 

280 544. πάντοϑεν βαλλομένοις᾽ ἡ ἀμφοτέρωϑεν 5801. Μ. 

ΠΙᾺ νουΐαβ. οίηάθ ὀχρυόεόσαν ΡΥ. ὀχριόεόσαν το. Μ. Εδάθιη 

Ἰϑούϊου 5. νδυϊθίδβ ρα Ἡοῃι. 1]. ΕΥ̓͂, 518 ἴῃ χερμαδίῳ . . ὀχριόεντι. 

280 Ηδθο ἴίὰ ποίαν Ὀιμπαογῖ, αὖ ἴῃ Βίσορηδθ γϑυβ ΒΘΟΆΠ4Ο 

βουῖθαῖ χάρζας, ἀπᾶπι [ουτηδη ΑΘο]οᾶη ἃ ἰγᾶριοῖβ ΔΒ] πα ϊοδ 5 

Ἡδγιηδη Πἰο ἀραϊΐ ἐξαφέντες ἐχϑροῖς. 64 νἱάρίαν ἐχϑροῖς 

Ἰοοτη γοοὶβ ὑυἼΒΎ ΠΑ Ρρὰ6. πβιραβδθ. Ρυΐθη ἐχεόσοις, Ηθηβοθίἢ 

ἀντίοις : ᾿Ππ4 γτριηοΐοβ μοί ααδιὴ ϑάνθηδβ, ποὺ δανθυβδυῖοβ 

Ρούϊα5. απδιη Ποβίθβ βοηᾶλ νἱἀθίαν, Εοχίαββο ἀλλόϑροις, ἴδεγθ αἱ 

γ. 150. 

287 ὅ:1ὸ Μ. ΑΙ" εὐτραφέστατον. 

298 ΤῊΡΥΪ χαὶ τὰν ρίψοπλον, πἰδὶ απο καταρέψοσλον Ρ᾽. Μ. 

Οοπθοθγιηΐ ἄταν, κάχαν, κῆρα, νόσον, κοιγᾶν. 
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ἐμβαλόντες ἄροισϑε 

205 κῦδος τοῖσδε πολίταις, 
᾿ ! - Ἢ ) ν [] ες ἢ ᾽ 

καὶ πόλεως δυτορὲς ἔστε τ᾿ εὐεδροὶ τὲ σταϑητν 

ὀξυγόοις λιταῖσιν. 320 

Οἰχερὸν γὰρ πολιν ὠδ᾽ 

ὠγυγίαν ᾿Αΐδα προϊάψαι, δορὸς ἄγραν 

800 δουλίαν, ψαφαρᾷ σποδῷ, 

ὑπ᾽ ἀνδρὸς ᾿“χαιοῦ ϑεόϑεν 

περϑομέναν ἀτίμως" 825 

τὰς δὲ κεχειρωμένας ἀγεσϑαι, 

ἐγ, νέας τὲ καὶ παλαιὰς 

802 Ὠ ἱππηδον πλοκάμων, περιρ-- 

ρηγνυμένων φαρέων. 

29ὅ ἀροιόϑε κῦδος τοὶδδε πολίταις (χοῦ ΒΙ]οιηΐ, γϑϑυίξαϊί, 

ἀααγη ΟἸΐτη 6 Ὁ] αΥτηῖβ 110 115 τοὺς δὲ ἸΘροΥγθύαυ) ἢγιηδῦ 50}. Μ., ααϊ 

ἴη816. ἰπίογρυθίαίαν σάνυ ἀν ὑμνοῖσϑε παρὰ τῶν πολιτῶν. Ορίδηι 

αὖ 5115 ΟἾγΊθτι5. 61 ρ]ουίδιη χφαδουϑηί. 

290 ῥύτορεδ εὐεδροί τε (ε τθ0. ἱπ ᾿ἰϊαγ8) Μ. Ἐἰ[5681] οἱ 
Ῥυχίϑθῃ. βιρριθυαηύ ἐστε τ΄. Μίηιπβ βθπθ Πἰπᾶογῦ ἐλϑετ᾽ αασὰπ αἱ 

ΟΠ τιὖὖ Δοοαγγδηΐ, 564 αἱ 566 1θι5 51.185 πηϑηθδηΐ, ὩΘαῸΘ ἰθυγϑηη 

ΤΠΘΡδηϑιη τϑ]ϊηᾳαδηΐ τορθηθαγ, Ν 

299 αἴδα Ρτ. αἴδαι 58θ05δ. Μ. Ναπο ἴεγθ θαϊϊαγ ἀαίϊγιιβ. 

Ῥχδϑία]! ρϑπθίναμι, οαμη ψαφαρᾷ ὁπόδῳ αμρθηάθπι : πᾶπὶ μᾶΘῸ 

γοῦθα πϑαὰθ ἃ δουλίαν (ΠΥ δουλείαν) πθαῖιθ, αὐ Ηθγαδηη ψο]αΐί, 

ἃ περϑομέναν Θοτηϊηοᾶθ ρϑπάθηί. Αθβοηυ]ὰβ. γαυίαυϊῖ, πο πηαέιι- 

αἴτι5. Θϑί, ΗἩοιπθυϊοσμ ᾿Αϊδι προΐαψεν. 

809. 4 γυ]ρο κεχειρωμένας. ϑ'οα κεχηρωμένας ΡΥ. Μ., αυορά 
θυ ο ὑπθία! Ῥυθη. ΠΙπ Θηΐπη, ηἶδὶ {811οΥ.. ρούϊιϑ πιϑπι 5Ὲρ68- 

γϑίδβ νἱοίαβαιιθ ααϑηὶ ΔΡυθρίαβ, ΠΟΘ ΠΟ 501πὶ γἱάτιαβ, 564 δἰϊδπη 

ΟΥ̓ΡΑΒ, ΔΌΧΙΠΟ οὐραίαβ βἰρηϊβοαί. Μοχ ὃ ὁ Μ. [ἰἰθηγηῖι ἴῃ δηϊὶ- 

ΒιΌΡ μα. ἐὴ ΠΙηά. 
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βοᾷ δ᾽ ἐκκενουμένα πόλις, 8380 

λαΐδος ὀλλυμένας μιξοϑρόου " 

βαρείας τοι τύχας προταρβῶ. 

ἀντ. β΄.3 10. Κλαυτὸν δ' ἀρτιτρύποις 
ὠμοδρόπον νομίμων προπάροιϑεν διαμεῖναι 

δωμάτων στυγερὰν ὁδὸν. 8385 
τί γάρ; φϑίμενον τοι προλέγω 

βέλτερα τῶνδε πράσσειν. 

910. 1 Ιλ ΡΥ ἀρτιτρόποις ὡμοδρόπων: Δαν ἶὰ ἀρτιδρόποις 

ΒΒ] πηθιηοῦδηί. Ηδο τϑοθρία Ηθυτηδηη ἸΟΟᾺΏ 510 ΘΧροηϊ : 

᾿Δορ!ογδηᾶα 5018 δϑὺ ϑδυιη, απ Θαγρίαθ δηΐθ ΒΟ ]ΘΙ ΘΠ ΥἸ[ΠΠῚ, 

410 νἱχ τηδίασιιβ ᾿ανοηΐδο ἤοβ ἀθοουριὶίαν, τϑ]ὶοΐα ἀομηο ἐγ βίθιη 1ῃ- 

συραϊαπίαν νἱδιη. πδθ αὖ πο οΟρίλιηδ 5᾽η0, ἰδηθη ΠᾶθῸ Ἰθούϊο 

ΑἸΔΓΘΥ ΘΧΡΟΠΪ πθασῖῖ. ΝΘΙΔΪΗΙ Θη]ὴ ἴδοι] ρου βαθαθθαηῦ ΕΠ ΡΟΣ οὐ 

Ρυΐθῃ ὠμοδρόπων νομίμων δωμάτων (δῖο γοΥθῶ πηριιη!) 6588 40- 

ὑσιπι ρδίθυ παι Οὐ ἀο] 16. ἀἰτορίαμη οὐ ἀρτιδρόπους αἰοὶ νἱγρίποβ 

040. ἴῃ βουνι πίοι ἀρτορίαβ. Ῥυδϑία!! ἀρτιτρόποις, ἷ- 6. ἰπίθν- 

ΡΓθίθ βομο]αβία σαῖς νεωστὶ τραπείδαις τῆς παιδικῆς ἡλιχίας καὶ 
ἡ βηδάσαις, υἱδὶ ργδθβίδί θχροηθύθ ὁδημθ ηιογαίὶβ, 60]]. ἀρτίφρων 

ἀρτίνους ἀρτιεπής 51πι] 1 Ραδαθθ. οίηαθ βουῖρδὶ ὡμοδρόσπον , οὐτῃ 

ὁδὸν απροπάπμι. Ασοῦρθα ΠΟϑΕ1Π15 ἀρυθρίϊο οοταραιδίιν ἄτα ὩπΡ- 

[1811 6 ἄοπιο ρϑίθγηδ ἴῃ 8]18πὶ ἀοιηαπιὶ ἀραποίζομθ, αᾶθ βρηϊῆοα- 

[αν νοῦ δωμάτων διαμεῖψαι ὁδόν. ΑΔ ὡμοδρόπον πθδοῖο, δὴ 

βρθοίθί βοῃο]οη ὑπὸ τῶν ὠμῶς αὐτῶν δρεπομένων τὴν ἥβην πρὸ 

τῶν νομίμων γάμων ; αυϑηηαιιϑη) ΘΠ ΠῚ 8 ὡμοδρόπων Ῥγδοῆ χη 

Βαροί. --- ΑἸ ἔουίαθβθ ΑΘΒΘΟΠΥ νϑυβατη ὙΘΒΡΙ Οἱ ἸοΟ5, ὈΥΪΠΌΙη 

ἃ Ναυοκίο δ]]αίαβ, ἀρυᾶ Επβίαίῃ. Οριβο. ρ. 8ὅδ, 28 : Ἐν μετο- 

πώρῳ γὰρ οὐ μόνον καινὸν, ἐὰν (ὡς ἡ παροιμία) ἄνϑος ἀναφυῆ, 

ἀλλὰ χαὶ ἐὰν χατ᾽ Αἰόχύλον ἀρτίδροπος ὀπώρα νεάζουδσα τρυγηϑῆ- 

818 τί; τὸν φϑίμενον γὰρ Μ. Οὐουτ. ΒΙοιηῇθ]. ἴῃ προλέγω 

ΡΥΔΘΡΟΒΙο πθβοῖο 80 ΡῬγδΘίθυ θα, τοῦ προαιρεῖόϑιαι, νἶτα, δ θδύ. 
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8165 πολλὰ γὰρ, εὖτε πτόλις δαμασϑῆ, 

ἐὴ, δυστυχῆ τε πράσσει. 

ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, φονεύ-- 8340 

δι, τὰ δὲ καὶ πυρφορεῖ᾽ 
- ! 

καπνῷ χραίνεται πολισμ᾽ ἅπαν. 

820 μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ λαοδάμας 
, ἜΠΟΣ γ 

μεαίνων εὐσέβειαν «“ρης. 

Κορκορυγαὶ δ᾽ ανὰ 345 519. 7. 

στεινὰ, ποτὶ «πτόλιν δ᾽ 
’ - 

ὁρκανα παναγρῶώστις " 

8168 σπόλιδ Μ. 

818. 19 τὰ δὲ πυρφορεὶ Μ. καὶ αὐάπηΐ α. ΑἸά. Τπτη. πα. 

Φαοάᾶ αἱ γοβριπμηΐ, ν. 806 γοοθθηὶ φαρέων ΠΟ Ογθίϊοὶ, 56α ἰϑηθὶ 

ΘΒ ΥϑΤη ΠΕ ΡΘΥΘ βίανπιηί, σῦὺρ φορεὶ ταδὶ ΒΏρΘΥ οἱ Ῥυΐθῃ, 

πυρπολεὶ Ἐοϊτηβορίῃ. Ἰθοΐημᾶθ ΠΡυ] χαπνῷ δὲ. ῬαγοΌ]ατα ἀδ]ονι 

Βυύμοκ. 

822---24 χορχκορυγαὶ δ᾽ ἀνὰ ἀότυ. ποτιπτόλιν δ᾽ ὁρχάνα 

πυργῶτις Μ. ἘἸθοῖο στόλιν ΗδΥτηδηῺ προτὶ δ᾽ ὀρνάγα πυργῶτις; 

ααδθ ΒΘΠΒΕ ΠῚ ΘΟΤΩΠΠ ΟΠ ΠῸΠ ΡΥΔΘΡΘηῦ, βῖνο ἀθ τῦγο ΤὨΘΡϑγῦτη, 

ΒΙ͂γ 6 ῬΘῚ ΔΗΘΟΏΤΟΙΙΒΥΠΠΊ, ΟἸ} 8. ΠᾺ]] τη ἴῃ ἢδο ἔαρα]α ᾿παϊοίαμη, 46 

ΒΟΒΕ11 οἰτουτην Δ] δοηΘ δοοῖρίδ8. Μθ]1ὰ8 ΒΙΒΟῊ] προτὶ δ᾽ ὁρκάνᾳ πυρ-- 

γωτᾷ, Ἠροϊπιβοθίῃ προτὶ δ᾽ ὁρχάναν πυργῶτιν : ὨΪ6 Θἴϊδιηη ὨΌΤΩΘΓ 8 

ΟΟΠΒΌΪΘΗΒ ΠᾶπῸ Ὁ] πηι γ ΟΟθῖὰ ἴῃ γ θυ 511Ππ| ΒΘαπιθηΐθιῃ τ͵θοὶϊζ οὐ οατη 

ΕΏΡΘΥΟ βουῖίρϑιῦ δούρατι. ὅδ'Θἃ ὀρχάνα, αἀποᾶ νοσαθαϊατη 50] 1 

δαί φυλανῆ; ἐναὶ τὸ ϑηρατιχὸν δίκτυον ὃ καὶ δαργάνη χαλεῦται ἴῃτοῦ- 

Ργθίαμθιι (ὁρκάνῃ χυρίως ἡ ἀγρευτιχὴ λίνου 5680]. Ἐιτῖρ. ΒΆΘΟΝ. 

601), τὶ νἱαθίασ ἀϊούπμη 6556 46. τ]τατη οογόπῶ ἀΥθθιὴ οἰτοὰπι- 

βίδηϊθ ἂὸ ἔαριίνοβ, αὖ ἴῃ αϑίϊαύατη γϑηδίϊοηθ ἤθυὶ βοϊθὶ, θχοὶ- 

Ριθηΐθ. οἱ οδἰγαποδμίθ : γῦρο δαγηνεύειν ἴῃ 16 ποι δᾶθο ἀἰββί μα 

αἰαπίαν Ηογοαοίαβ οὐ Ρ]αΐο. Νυμηθυοβ ϑαΐθπι ΠΟ ἀοοΠ δ 05, 

8604 Ἰορδοβάϊοοβ οσϑαϊθυῖη. Νᾷμην απ ΒΕ ΠΌΡῃ ΔΘ ΡΥ Πηδθ ΡΔῚ5 

͵ 
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᾿ 2 ν 

8325 πρὸς ανδρὸς δ᾽ ανὴρ δορὶ καίνεται " 
᾿ . ς ἢ 

βλαχαὶ δ᾽ αἱματοεσσαι 

τῶν ἐπιμαστιδίων 
᾽ “- 

. ἀρτιτρεφεῖς βρέμονται. 860 
« Ν Ὶ - « , ἀρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁμαίμονες" 

380 ξυμβολεῖ φέρων φέροντι, καὶ κενὸς κενὸν καλεῖ, 
ἢ , 

ξυννομοὸν ϑέλων ἔχειν, 
υ - γ “.») , 

οὗτε μεῖον οὐτ᾽ ἔσον λελιμμένοι. ϑδῦ 
, 2 - 4 Ρ] ! ᾽ 

τί ἐχ τῶνδ᾽ εἰκασαι λογος παρα; 

ΡΥΪοΥ 510 ἰϑιηθῖοδ, δἰίθσα Ἰορδοθᾶϊοα, βϑοισηᾶδα δαίΐθπι Β(ΠΌρ μα ἰοία 

Ἰορδοβᾶϊοδ βἰΐ, οουηγηοάθ ἤδθο (θεία βίσορμα ρᾶγίθιη ρυϊούθιη Ἰορἃ- 

οϑαϊοδη), δἰίζθυδηι ὑγοοπδϊοαμη Παρ ΘΡῖ. δουῖρ8ὶ ὁρχάτα πανα- 

γρῶστις, ἷ. Θ.γν αὐ ΑΘΒΟΠΥ] γουθῖβ αἴατ, Αρᾶπι. 887, ὅτεγανὸν δίκ-- 

τον .«. γάγγαμον ἀτης παταλώτου. Ἐϊίατα Βἰπιοηί4θ8. ρα Ρο]- 

Ιυασθῖι Υ, 417 ἀγρῷότιν γοσᾶνιῦ Οϑηθη ὙΘηΔίγΙ ΘΠ, γοο06 ἃ γ6 00 

ἀγρώσόειν ἀποία. Φδᾶτα ὙΘΥῸ ΥΘΥΒιι5. ΔΩ οἰ ΐοιιβ τηοηβίγα "αὐ ἀτὰ 

ἀστυ “ααϊαπάστη 6586 ἴθ ἀνὰ ὄτεινὰ (αὰδθ ἰογηα πο ἰοηϊοᾶ 

τη 615. ααϑτ ροδίϊοα οϑί, αὐ ξεῖνος δ χεινύς), ὅηι αηριϑδίὲς υἱαγηι. 

Οδίθγαπι δᾶ χορχορυγαὶ 5010]. Μ. Δάβουρβϑις : ταραχαί. κεκωμῴ- 

δηται δὲ ἡ λέξις. 

826 κλίνεται ΡΥ. Μ. 

828 Κῖ΄ο Μ. Ρθη6. ΠΙΡΥΙ πΟΠΠᾺ]:1 ἀρτι βρεφεῖς, ἀπᾶθ ϑομάϊ 

οἱ Πίπάον ἀρτι βρεφῶν, αἱ 5ῖ οἴηπθπὶ ἀϊοίϊομἷβ διἀδοίαμη τθιμο- 

γοΥΘ γο]θρθδηΐ, οἰΐδπι αἱμιατοέντων 50Υ]ΌΘΓΘ ἀοθοΡδηΐ. 

829 ὁμαίμονες ΒΟΥΟΥΘΒ.,), ἷ. 6. βοοίδο, Κ΄΄Ίο ν. 477 λιγνὺν .. 

συρὸς χάσιν Αρᾶτα. 4θῦ χασις πηλοῦ .. κόνις: 

882. 88 λελημμένοι Μ., 504 50}10]1. λελειμμένοι" διὰ τούτου 

τοὺς πλεονέντας ἐμφαίνει. Ἰ)οῖπμ4θ6. Πἰαίιππι ρμοβύ τέ ποῖ ΥΘΙΏΟΥΘη- 

ἅἄσπι ραίο. τί" ἐχ τῷνδ᾽ Μ. σὰπι 560 Π0110 τί δεὶ ὑπονοῆ αι ἐχ τού-- 

τῶν ἢ πένϑη χαὶ συμφοράς; ψυ]ρο τέν᾽ ἐκ τῶνδ᾽. Καγβθυ, ΕΉΡΘΥ, 

Ῥυίθη σοὶ ἐκ τῶνδ᾽. [Τη δ] οἰΐον Ηθτιη. τῶν ἐκ τῶνδ. 



Παντοδαπὸς δὲ καρ-- 

3386 πὸς χαμάδις πεσων 

ἀλγύνει προκυρήσας, 

πικρὸν δ᾽ ὄμμα τᾷ ϑαλαμηπόλῳ' 

πολλὰ δ᾽ ἀκριτόφυρτος 360 

γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς 

840 ἐν ῥοϑίοις φορεῖται. 
δμωΐδες δὲ καινοπήμονες νέαι 

880. 817 ΤΑΡῈὶ χυρηδας, πικρὸν δ᾽ ὄμμα ϑαλαμηπόλων. 

Ποϊοίο δ᾽ Ὑ ΟΙΙΔθν χυρήδας πικρῶν ὄμια ϑαλαμηπόλων, ἀτθιν 

ἴεν βϑοιε βαιΐ Ηθυμιᾶπη οὐ, ργαθίον. ΠὈἰπδογῆμππι αὐτὶ χυρηόας 

αἦθοῖν, οοἰθυΐ οππθβ. ϑβ6α, πὸ ἀἴδαπι δ ψϑυθιὶ ἀλγύνει Δ πα- 

ἄδγθ, οἱ βϑοιϑύιπιη αἰνβίοηὶ, ααδηλ ΠΙὈΥῚ ρυδθθθηῦ,, Ἰοοῖιβ. δ Πο.1- 

Οἴ8 οὐ Β01|011ἃ ραἰγοοϊπαμπίιν. Τύααιιθ βουῖρδὶ σροχυρήδας, αποά 

βίηθ οᾶϑιι αϊοὶ ροίθβί, .0011. σροτυχὸν ξένιον Ῥίμα. Ῥγίῃ. ΤΥ, 88. 
Αἃ Βοο Βαιᾶ τη8]6 οοηνθηϊ ΒΟ ο] οι τὸν τυχόντα. Ὀοὶπᾶθ 6Χ 

Αὐμδ]αὶ οοπ͵θοίπτω τῶν ᾿πϑϑυπθυπηΐ Βυπποῖς Βοη 2 Ῥούβοῦ. Μα]αὶ 

τᾷ ϑαλαμηπύλῳ; αἱ ὄμμα οϑϑϑὺ ϑρθοίωσιζἝιηη. ϑαλαμηπόλος οἱ 

80 111ἃ ΘΕ ΙΘα]ατῖα, ταὖ ἀρ Ἡοπιθύιπι, οἱ ἴρθα ἀοπηῖηδ, γυνὴ οὐ- 

κουρός, ἀϊοῖ ροίογαί.. 
840 ἐν ὀοϑίοισι Μ. οἱ 85601}0]. αὰαἱὶ ἰπἰουρυθίδίυ ταὶς ὑβοιότι- 

καῖς κινήσεσι τῶν πολεμίων. Ῥθπῖβ. οοπίθπηρίϊι οῆαβα αἰββιραία- 

απ ἀϊοιϊίατν, 

841 586ᾳ. δεῦρ οουγιρία; ϑβθηϊθηςδη) ἴῃ ΠΗΪγΘΥΒ. ΠῚ Τϑοίθ 

ἀροϊαγαῦ βοῃο]ου Μ, μεταύτᾶσαι εἰς δουλείαν οἴσουσι τὴν τῶν 

πολεμίων εὐνὴν. Ῥτγοροπαηίαι Θηΐπὶ ἱπρθηπᾶθ ΡῈ 611Δ6 νἱοίουβ 1ἰ- 

ὈΙαϊπὶ ργο͵θοίαθ. Ηοο ᾿ἰᾶθο ᾿ποπμθο, αἰτία ππροῦ ΕἸΡΘΥ 5ἰδὶ οἱ 

Ῥυΐϊθηΐο ρϑυϑιιαϑὶς θυ] αυΠ ἴῃ ΠΟΥ βου τππὶ ΔΡἀποίαγθτη 

πη8]ἃ ἃ νἱγρΡΊηἰτιι8 ΤΠΘΌΔηΪ5. ἴῃ οϑηίϊοὶ οἰδύβι]α ἀθρ]ογανὶ, οὶ 

Ἰηἐθυρυθίδυϊομϊ ᾿απηϑη ας 18. οχϊηηϊαθ ἰαπάθ πὸ ἄθηθραθο. Αὐ 

διιωΐδες πολ ὴ6. ϑιιηῦ βϑυγαθῦ [ἃ γϑῸ; 864 αἀπ88 θαι: ΥΟΧ, 

χαιγοπήμοτες ΒΟΥ 8. Αἰρηῃϊποαί ΒΘΥΥΙΓῚ γὰ605. Ηουηδη ΟἸ᾽Ὴν 

θ 
͵ 
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τλήμονες εὐνὰν αἰχμάλωτον ἀνδρὸς εὐτυχοῦν-- 

τος, ὡς, 860 
δυσμενοὺῦς ὑπερτέρου, 

ἐλπίς ἔστι νύκτερον τέλος μολεῖν, 

840 παγκλαύτων ἀλγέων ἐπίρροϑον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἰὴ ! ΄“-“ἷ΄ "Ὁ 

Ὅ τοι κατόπτης, εἰς ἐμοὶ δοκεῖ, στρατοῦ 

τλάμον᾽ εὐνὰν, τλοΧ, ἀπᾶπι βροηάθαπι ἃ ΑΘΒΟΒΥ] ἰγοομδοὶβ ᾿γ- 
ΥἹΟΙ5. ΔΘ Πα ΠῚ 6886 ἰηἰθ]]ο χ βϑοϑί, τλῆμον αἷσιν ἀφαϊ, απδ51 Ἰοσαμπη 

ΟΡὈΒοΌγαμ οἰΐδιη ΟὈΒΟυΥ ΟΥ̓ πὶ τϑάᾶθυθ νο]ϊδβοί. Ὑογιη νἱᾶ 1586 

Ραΐο Βυϊίογαμι οἱ Ψ ΘΠ] δαθυαμη, ααΐ νέαι τλάμονες ἰπίθηργθίδιμθῃη- 

ἴαμα νοοἷ8. χαιγοπήμονες 6888 βδιππηί. Ηθίτηβοθῦη σομλθοῖξ νεαρο- 

πήμονες λέχος τληπαϑοῦσιν αἰχμάλωτον. Ῥοϊπάθ. ὀπὶ Βυΐοτο 

ΒουΙρβθυῖπη αἷς, δυόμενοῦς ὑπερτέρου (ϑαροτδηΐο ποδβίθ, οἵ. ν. 218), 

οὐ γϑύρα γύχτερον τέλος πιογέθηι, ἐπίρῥροϑον ἀλγέων αθγμηιν νηὶ 

απαϊίδην δὲ ἰουαηιθῆ, ΘΧΡΟΏΟ ΟὈΠῚ Ρ]ΘΙΊ86 6 ΠΤ ΘΡΡΥΘΡαΒ, αὐϑηη- 

ααδηι Ηδυιηϑηη πᾶθο νϑυξ ᾿Δα] αν δη8 δίατιθ Δ ρΘἢ8 ἸΔουἱπηδϑ᾽, 118 

δ γϑπθθηῃ γϑίοσί. 

846 54ᾳαᾳ. Ηυπ5 δρίβοα!! ἐουπιδῖη ρῥυιϑίϊμαπι, 8. Πἰρταυβ ΟὉ- 

Βουγϑίδηη, ΘΡΥΘΡῚΘ ρϑυύβροχῖῦ ΒΙΒΟΏ]1. Ῥιγορομπηίαν Θηΐπὶ ΑὙρΊνὶ 

ΤΒΘΡδηΐααθ ἄποθβ, 11 ἃ πυμποῖο, ὮΙ ΔΡ0 Εἴθοοϊθ αδϑὶ ἴῃ δοΐθιη 

ῬΥΓΟάΟΙ ΒΙ ΠΡ ]Π]α6 51} ΡῚ1}18. ΟΡΡΟΒΙΓ. ὅϑ'ϑα ἤδθο ἃ ροδία 108. ΔὅοΥ- 

πϑία 6886 ἀοουϊῦ ΥἹΥ Β.ΤΏΤΩΙΒ αὖ 51 ΠΡ] ΥΘΡῚ5. ΠΟΙ 16 ΒΘΙΤΠΟΠΘΒ 

ῬΑΥῚ ὙΘΥΒΌΠΙΠΣ ΠΠΠΊΘΥΟ ᾿ηΐΘΙ 86 ΤΟΒροηἀούθηί,. Οπδηὴ ΔΘαπα] ταί 

αὐτὴ ΡΥΪΓΏ ΠΣ 5ΘΟΙΠ ΠῚ ΒΘ ΧΟ] 16. ΘΙ ῬΔῚ Θἰϊδη ἩΌΠΟ 

ΘΟΙΒΟΥγθηῦ, ἴἢ ΥΘ] Ια 15. δου δυιη ἰπαϊοῖα οχίδηθ πΟῚ διηθίρτιᾶ. 

Υ. ψαμνϑεϊείιον [ιν Ῥϊοϊοφίο 1859, μΡ. 701 88ᾳαβ. Εδηάθῃι βθηΐθῃ- 

[8 7, αἸΔΙΠατΙ8 ΠῚ ἴῃ 51} Ρ11}15 ἃ ἘΙΒΟΠ 6110 αἰβοραθηΐίθβ, ἀθίθπαθυιηΐ 

Ργίθῃ, Βοϊᾶφο τῶν Κυτεϊ σὐοῖ Αϑϑοῖ. δέονοη, ρᾶτί, 1, ιπἀου ἴῃ 

Βυ}ὰ8 ΘρΊβ0 11 γθοθηβίοηθ. 56Ο δῖ1π Θαϊία Τρβίαθ 1800, ΥὙΥ61] ἴῃ 

΄αϊινῦ. Γ. Ρὶ. 1869, Ρ. 886 844ᾳ., 1861, ὑ. 884 βαᾳ:, ΚΟΟΙ ἐὐ: 

1800, ». 809 β84ᾳᾳ. ὅϑο]ι5 ὀχ 4] ἴῃ ΟΟΠ ΓΑ Υ τη Ρᾶγΐθιη αἰβρα- 

ἰαγοί ἨἩδεϊπιβοθίῃ, αΐε Ἡιοαονἠ ον οἰ μη ον γατηθ θα Αοβοῆ. 
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! ΑΨ }1 , , , 
πευϑὼ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ φίλαι, νέαν φέρξδι, 810 

»-" ! »"-΄ σπουδῇ διώκων πομτιίμους χνόας ποδῶν. 

καὶ μὴν ἀναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Οἰδίπου τόκος, 

860 ὡς ἀρτίκολλον ἀγγέλου λόγον μαϑεῖν" 

Ρ. 48054ᾳ. ΜΙΐπὶῚ ποη βοϊππὶ Ὀίπδθ ἀϊοί!οΠ65, 864 οἰΐδπι Ρπα αἷο- 

ἀομπθση ραχῖα ἃ ροδία οχδθαπαίῶ ο886 υἱάθηΐαυ, αποᾶ ἴδοι]θ ἃὉ 

1ϊβ Θοποθβδαπι ἰγἹ ραΐο απ απαύΐϑιη ἘΠ 600115 ἀἸο ΟΠ 6 πὶ ὩΟῺῊ Ἰηΐθυ- 

Ροϊαίδμι 6886 τηθοῦμῃ βἰδίαπιιη, Νάτη απ ἴῃ ΡΥΠῚΟ ᾿Βθοῦπάοατϊθ 

αἰοϊοπθση δὶ Ὠ1Π1] αἀθβιαθγθῦαι, ἴῃ ἰθυῦο δαΐθη ὩΠΠΟΙ οὐ ἴῃ 

απᾶτίο τορῖβ αἰοίίο ἰπίοργαθ οχίθηϊ, 6χ Πρυοσυτη ἢαθ ΠΟΒ ὨΠΊΘΙΟΒ 

ΠΑΡοιυβ : 

20. 20. στρ. α΄. 16. 16. ἀντ. α΄. 15. (15.) ὅτρ. β΄. (20.) 20. ἀνε. ῥ΄. 
Αυϊηίαμη ΒΘΥΙΠΟΠΠΙ ΡΔΣ τη816 Πϑϊαμη οϑὺ 1 110118, 564 14 αὑο- 

α16 ΥΘΥΒΆΙΙΩ ὨΠΙΠΘΙΟ ΟΠ βοχίο ΘΟΠΡΥΪ586 ΒΌΒΡΙΟΔΙΙ 1οού, ΕῚγ- 

τηδὲ οομ͵θούα α Π]68 ΠῚ οὐ νϑυύβαθτη ΠΗ 8]1τιπῚ ΒΙγ]Π]πᾶο, 46 48 

ἰηΐγω αἰοθύαι, οὐ ΟΠΟΥ ΘΒ σΌΡΠ8Θ. ΠΟῺ Β1Π 6.18 ΒΘΥΊΟΠΙΡΙΙ5, 564 561- 

ΠΠΟΠΠΙΠῚ ΡΑΥΙΌιι5 ἰπίθυροϑιίαθ. ἀριαὰ Αθβομυ απ δαΐθμπη ἀπο 685 

Ιγυῖοα απ ἰδ 1015. δαί ἀπδραθβέϊοὶβ δἰλουπδηΐ, οἰΐαπη μᾶθο ρϑυὶ 

ὙΘΥΒΊΠΙΠΙ ΠΠΙΠΘΙῸ ΟΟΙΩΡΥ ΘΟ ἀπηθυῦ (Υ. ααᾶθ 46 Πα} 5 106] 5γϑίθ- 

γτηδϊβ ΑἸχὶ ἐ. ἰ. Ρ. 879 5844.). Κα Πδο Ιθρθ ποῃ ἰθηθίαι βθρυ μη 

ΒΘΙΙΠΟΏΙΙΠῚ Ρδι,) αποα ΠΟῚ ΒΕ ΟΡ δῦ δΔη ἸΒ ΓΟΡ 8, 564. ΟΟΥΎΡΒδΘΙ 

ὐϊτηθίσὶβ ϑχοὶρίϊαν, οὐ Θομβθηύδηθαχῃ οϑὺ Β1 Πρ] 6 πὶ ἸοΟαπι ΟΡ ΠΟΥ 

ΘἂΒ αἸοΟίΟη65 ααἰθτι8 ἰρ851 τϑρθβ ἐγαίγθθαθθ ἰηΐθι 886 ΘΟΙΠΡΟΠΌΗΓΙΓ. 

840---51] ΒΙ5 θιηϊ ὑγ]6 7} ΠῸῚ οίϊδβ ΠΘΙΏΙΟΠΟΙΙΒ, αὖ ἴῃ 

Εἰργῖβ δὲ δαϊθ]οπῖθιιβ Ηρ 5ο]θῖ, 8564 81Π0}18 ΟΠΟΥΘα 15. ὑπ] 661. 

848 Τϊπαονῖ ποδοῖν. αὐτὰ Βῖ5 αποδδιηπιοᾶο σοιαρδιϑυῖ Ποϑί, 

αυδηη θη τηΐηιι8 ἰΏΒΟ]Θη8 οϑί, ἀπσεζύγην πόδα ΟΒοδρΙ. 662. 

860 εἰσ’ ἀρτίκολλον Μ. εἰς ἀρτίκολλον, ἰ. 6. ορρογίαμο δᾶϑϑί, 

Ῥούβϑοῃ. ΠΙῚῚ ομρδβίαιϑθ. αυοὰᾶ εἶμι δρια αὐΐοοβ νϑίθυθβ οοηβύδη θυ 

αν} νἱπὶ Ππαρθαῦ, μος Υἱχ 1ῃΓ6]Π10Ὶ ροθ886 Ρθπ6 τποππῖΐ ΙΗ Δοτΐ, 

Ι͂άθτι ἀθαϊι εἰς ἀρτίκολλον ἀγγέλου λόγον πάρα. Φαοᾶ απαμι οἱ 
ἰρϑαμη μα ρ]δοθαῦ, Ἰϑηΐουθ τηίαίϊομθ βουῖρϑὶ ὡς. γοιρα ἀρτί- 

κολλοὸν λόγον Πθδοῖο τὸ ᾳγ6 ἱπίθγργθίθηςαν Ὑθοθῃίθιη ππποΐ τη 

Ῥούιβ ααδη : αρέθ σοηφγιμοηίθηιν Οστη ΓΘ ΡῚΒ δανϑηία, ορρογίμηε αἰϊαξμνν. 

͵ 
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᾿ . “ "1 σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ᾽ εὖ χαταρτίζει σιόδα. 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 

λέγοιμ᾽ ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, 875 
[7] εν 3 ! ο 1 ᾿ 
ὡς τ΄ ἐν πύλαις ἕχαστος ξἴληχεν παλῳ. 

Ἁ ! 

Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσιν 
Α ᾽ - »- 

866 βρέμει, πόρον δ᾽ ᾿Ισμηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾶν 

ὁ μάντις" οὐ γὰρ σφαγια γίγνεται καλά. 

Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ μάχης λελιμμένος 860 

μεσημβριναῖς κλαγγαῖσιν ὡς δράκων βοᾷ᾿ 

ϑείνει δ᾽ ονείδει μάντιν Οἰκλείδην σοφὸν, 
! Ι , ! 2 , 

3600 σαΐίνξδιν μῦρον τὲ χαὶ μαχὴν αψυχίᾳ. 

τοιαῦτ᾽ αὑτῶν τρεῖς κατασκίους λόφους 

σείει, κράνους χαίτωμ᾽, ὑπ᾽ ἀσπίδος δὲ που 385 

861 τοῦδ οὐχ ἀπαρτίζει πόδα Μ., ἀπο ᾿ηἰθυρυθίπμ ἃυΐο5 

[γυδίσα Θχθυθαθυιη. ΠΙηδου τοῦ συγκαταρτίζει πόδα. Ῥτορῖτιδ 

δα ἰργὸ5 δοορᾶϊι τοῦδ᾽ εὖ καταρτίζει πόδα, ἰ. 6. ἀρτίκολλον αὐτὸν 

ἐπάγει . αδ8 δ γΘΙΒΠῚ ΒΠΡΘΙΊΟΥ ΘΙ ἰΐα γοϑριοιαηὐ αἰ τηπίαα ορ- 

Ρουίαηἱία5. δανθηϊθηθίαιη βρηϊβοοίαν. 

888 ὁστ᾽ γι. Μ. Ῥοϊμᾶο σάλον οἴῆηθβ, σάλῳ ἵϑοίθ Ηρίμ- 

5001} 601]. ν. 56. 899. 427. 482. Ιάθιη ἀο]οῖ οορυδι τ΄. 

ϑῦὅ4 5αᾳφ. Ηδᾶθο ΠΟ ἰπίρυ 806 ραρηϑθϑηῦ : δὴ ἰβῃηθητ8 ἰρ58 

ἘΓῸῚΒ τηοϑπΐα Βα 111. Οδίθυαχη ὨΠΟΙ νουρα τ ᾿ἴα ΔΟοΙρίὰΒ ααδὶ 

ῬΥΔΘ568. ΑἸ ΡΠ ΐαγαιβ Τγάθιμι γϑίϊηθαί, αὐτὴ ἴῃ αἰΐω ρουνία 1116 

βίαι! μθ πὶ βουνοί : 5664. νϑῦϊβ ὕΘΒΡΟΊΒ0. ΟἸΏΠΘΒ. ἄποθβ ρΡαρηδη) ΘΟΠ- 

γαὐ θυ ρυοἱ Ρδηςσ, Ηδο Ὡβρίοἱουιιπι τη σα ΑΘΒΟΒΎ 8. ἸΟΠΡῸΒ 

ΒΘΙΠΟΠ65 ΟΧΟιιδαΐ, αἴιδ δ 5110 ΠΟΥ νϑ]]]οαῦ προ 5. ῬΏοΘη, 7582. 

800 ΠΙΡῚΪ γίνεται, Βῖο οὐ ἰἸηΐτα, ΟὐΥν, ῬΟΥΒΟΙ. 

868 ᾿ἄΐρδθαβ πιθᾶϊο ρουιϑία 5010 Μαυι4]15 1ΠΠ, 44, 7, 

862 Ψυΐϊρο δὲ τῷ. Μ. δ᾽ ἐσῶ, τὑπᾶ4θ ΒΙοιηῆθα ΕἸί50}1 Ηδι- 

ἴὰὴρ; δ᾽ ἐόω, απο ροβί ὑπ᾿ ἀσπίδος Ἰαηριθί. ἰηάου δέ τοι. 

ϑουρδὶ δέ που  δυσιαηύαν θηΐτη {ἰ πηι}, νὙἱἀθυ1 ἡθααθιηύ, 
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χαλκήλαιοι κλάζουσι κωδωνὲς φόβον᾽ 

ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον σῆμ’ ἐπ᾿ ἀσπίδος τόδε, 

806 φλέγονθ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον᾽ 

λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάκει, 

πρέσβιστον ἄστρων, νυχτὸς ὀρϑαλμὸς, τερέπτει. 390 

τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταῖς ὑπερχόμποις σαγαῖς 

βοᾷ παρ᾽ ὄχϑαις ποταμίαις, μάχης ἐρῶν, 

870 ἵππος χαλινῶν ὡς κατασϑμαίνων μένει, 

ὕστις βοὴν σάλπιγγος ὀρϑίαν κλύει. 
τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε: τίς Προίτου πυλῶν 895 

χληϑρὼων λυϑέντων τιροστατεῖν φερέγγυος ; 

ΕΤΈΟΚΠΖΗΣ. 
Κόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγω, 

8715 οὐδ᾽ ἑλκοποιὸ γίγνεται τὰ σήματα 
λόφοι δὲ κωδων τ᾽ οὐ δακνουσ᾽ ἄνευ δορός. 

καὶ νύκτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ’ ἀσπίδος Δ0ὺ 

ἄστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ κυρεῖν, 

870. 71 ἵσποό χαλινῶν ὡό (δ᾽ ὡόδ το0.) κατασϑιμαίνων μένει; 

ὁότιό βοὴν δάλπιγγοδ ὁρμαίνει μένων Μ. οὕτως ἀσϑμαί" ει καὶ 

σπεύδει ὡς καὶ ἵππος πολεμιδτης σάλπιγγος ἀκούων χαὶ ἐπιϑυμῶν 

πολέμου εἴργεται (πολέμου, ὅτε εἴργεται 501. Α.) πρὸς τοῦ ἐπιβάτου 

80}. Μ. Ιηπᾶρ Ὑγγνμῖ ΒΙοιηῆθ] ἃ Πϊμδου ὁρμαίνει κλύων. 8.64 

θθηθ ΕὟἾΘΥ (46 Αθβοῇ. 50}01}1158 Μϑά, ρ. 9) δημπηδανογ “1 ὁρμαίτει 

μένων ποθὴ ἀτιδ8, 5664. ατιδίίιιον τ] ἰπιὰ8. 5. }18 085. ΘΧ ΟΥγΌτο ΠΙΡΥΔΥ 

οΟὐἶαϑ δ5858. δὰ νΘΥΒ5. ΒΕΡΘΙΙΟΙΙΒ. ἤπθιὴ ΔΌΘΥΥ 15, απΘ ὙΘΥΒΊΠῊ 

ἴῃ Δυομθίγρο 510 βουϊρύπιη [πἰ586 ϑιιβρίοαίαν χατασϑμαίνων μένει 

μιαίνει μένων. 

Μίπιιβ γ6}Ὸ [6]1οἱζου ἰάθη ΟΥἸΠΙΟτι8 ΘΟὨ ΟἿ εἴργεται χλίων, αποᾶ 

οδδϑὺ ᾿Ἰηΐθυ δια! θη ἀπ ργομἱθοίτν πθ διαϊαῦ : παῖ απᾶθ ἴῃ ΒΌΠΟ]ΪῸ 

ΘΧί θη. Ἰοραμίαν, θὰ γοίθυθη ἰηἰθυργθίθηι δα Θχρ]δηδηάδηη ΓΘ ΠῚ 

͵ 
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! ! Π 

τάχ᾽ ἂν γένοιτο μαντις ἀνοία τινί" 
! Ν ᾽ 

380 εἰ γὰρ ϑανόντι νὺξ ἐπ᾿ ὄμμασιν πέσοι, 
" -- ’ 

τῷ τοι φέροντι σῆμ᾽ ὑπέρχομτπτον τοδὲ 
, ἧς ἊΝ δ ων ον ε) ! ᾿] 8] ! 

γένοιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς ἐνδίκως τ᾽ ἐπώνυμον, 40 
Ὥ. ἊΝ , «ς -» ! ὦ ! 

καὐτὸς καϑ' αὑτοῦ τηνδ᾽ ὑβριν μαντευσξεται. 
2 Ν »" Ν - , 

ἐγὼ δὲ Τυδεῖ κεῦνον ᾿στακοῦ τόχον 
» ε ! ! 

386 τῶνδ᾽ αντιτάξω προστάτην πυλωματων, 

ΔΙ 4ἴ8586. ραΐο,, πἰἶβὶ ἔογίθ, αὖ Ὀϊηάονῆο νἱάθίαν, ἀδθύναμπι μένει 

ΡΙῸ γϑῦρο παᾶρυϊδ. ΑἸΔΟΙ ΟΧΡΙΘπάτιΒ οδὺ νϑύβθιιβ ΤΠ 15, Πθαῖι8 

ἀαθίίο ααΐῃ ροδία βουίρβθυ ὀρ(ϑέαν κλύει). Ῥοβὲ ὁότις θχρθο- 

(αἴαῦ χλύει, ποι κλύων οὔτ 4110 νϑῦθρθο ἢπῖΐο νὰ] 4θ ἱποοιηπιοάο, οὐ 

ΟΧ βοὴν ἔθυθ βιρθυῆσιί πἰδὶ δα]θοΐναμι δἀάδίαγ. 

819. ἡ ἀνοία, δΧ ἡ ἀνοιά ἴχούπιπι, Μ. ἡ ἀνοία" παροξυτόνως Αττιχὼς 

(Αττιχοὶ Ὁ 1η4.) ἀντὶ τοῦ ἀτοια. διὰ δὲ τὸ μέτρον ἐξέτεινεν. ὁ δὲ νοῦς" 

τὰ ἐὲ ἀνοίας τινῶν γενόμενα τάχα τῶν χαχῶν αὐτοῖς ἔσται σύμι-- 

βολα 56... Μ. ἰπάονε οἹΐπι Ῥοβύ δ]ῖοβ. ἡ ̓ννοίαγ, παροὺ οχίνθμπιδ 

ΨΘΥΒΙΙΒ γορα ἀαπιηᾶνὶδ, 488 τὰ ᾿ηἰορϑυγίτηδ, νἱἀθηίαγ, Εν 

Ργου θυ πὶ, ρυτι θη ἰββί πηι πιθηαιιθ ορ πηι πι νϑίθμι 6580, ϑύυμο -- 

μάντιν αὐ αἷν ΑΘΒΟΒγ]ὰ5 ῬΘυβ. 224. Ὁ πλεῖστον νοῦν ἔχων μάντις 

τ᾽ ἀριότός ἐότι σὐμβουλὸς ὑ ἅμα Μομδηᾶθυ ἂρ. Κ΄΄ον. ΕἼον. 1, 

6. Αἀᾶάθ ΤΠθοου. ΧΧΙ, 82. Αρρίαπιυμι Β. Ο. Π|, 168. Ἡπίο 

ῬΤΟν θυ Δ]Πὰἄθηβ Εΐθοο]θβ ποοίοην ἐἰΐαην, ἴῃ ατιϊῦ, φμοΐ ἐπι οἶἴψρδο 

Ρ᾽οίαηι 6556 ἨΑΥΤα5.,) βογὶ ροίοδί ἕξ ὍΟῚ 50] 1 Ρυπάθηΐία, πὖ αἰοὶ 

βοϊϑί, 5θα οἰΐαπη ἀοηιοηίΐα ᾿οηπυϊρῖδιι5 υαΐο5 οαϊδίαί. Οἵ, ν, 888, 

880 ΤΑΡνΐ ἐπ’ ὀφϑαλμοὶς. ϑ04 5010]. ἐπ᾽ ὄμμασιν, 4ιοᾶ 

τ δ πϑηἀπτη 6586 νἱ τὺ Ἡθιτηβοϑίῃ. 

888 μαντεύεται ῬΓ. μαντεύσεται 5θ00θ. Μ, Βθηθ ͵ΘΙΠδθοι : 

εἰ ἦρ56 ϑιρογδίωηι ἐἰαηι, 1. 6. ΒΌρΡθυθυα. 1Ππ4 βίρπαπι, φαϊῥούηζιηι 

υοἷ οηλοη ἐν 856 [δοογ. 

885 ΤὐΡιὶ τόνδε. 864. ΜοΙδηϊρρβ ἴῃ βοθῆᾶ πὸῃ ϑάοβί. 

Βοοίθ τῷνδ᾽ Οτοῦαβ ΕΙΒΟΩΙ Πϊπηᾶον. Ὀφ ἔπΐαγο ἀντιτάξω Υ. 

δα 494. 



47 

ἐδ (ὁ Ν ιλ 5 ΣΝ, , 
μαλ᾽ εὐγενὴ τὲ χαὶ τὸν αἰσχυνῆς ϑρόνον 

τιμῶντα καὶ στυγοῦνϑ᾽ ὑπέρφρονας λόγους. “ἴὺ 

αἰσχρῶν γὰρ ἀργὸς, μὴ κακὸς δ᾽ εἶναι φιλεῖ. 

Δίκη δ᾽ ὁμαίμων κάρτα νιν προστέλλεται κ4ἀιδ 

390 εἴργειν τεχούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ" 
- ἤν ΟΣ. 8..)». - ΓΟ 58 ις 2 , 

σπαρτῶν δ᾽ ἀπ᾽ ανδρῶν, ὧν «““ἴρης ἐφείσατο, 41: 

δίζωμ᾽ ἀνεῖται, κάρτα δ᾽ ἐστ᾽ ἐγχώριος, 413 
ἹΜελάνιπττος " ἔργον δ᾽ ἐν κύβοις ΄ρης κρινεῖ. 414 

ΧΟΡΟΣ. ' 

Τὸν ἀμὸν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν 

895 ϑεοὶ δοῖεν, ὡς διὰ δίκας πόλεως 

πρόμαχος ὄρνυται" τρέμω δ᾽ αἱματη-- 

φόρους μόρους ὑπὲρ φίλων ὀλομένων ἰδέσϑαι. 120 
ΖΓΓΕΟ.ΟΣ. 

Τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν ϑεοί. 

889. 90 1 ΙΙΡΥῚΒ ροϑὺ 898 Ἰοραμίασ, ΤΎδηβροβαϊ ΒΙΒΟΉΙ, 

αὖ τοοίθ βθηΐθηϊδθ 86 ϑχοϊρουθηΐ οὐ Εἴθοοὶθθ, πὖ βοϊθῖ, ἴῃ ἢπθ 

ογϑίϊοηβ ἀθο5. οου θη δ. Ὀ1Υ05 τηθυηογαγθί. [ΙᾺἄθηὴ 591 τηϑυαϊ]ί 

ὅπαρτῶν γὰρ ἀνδρῶν. Αἱ ρῥίζωμα ἀνεῖται ἀπὸ . . ορίἴτλ6 ἀϊούπιμι 
δϑὲ οὐ δὲ β8θρ6 δἃ νοοὶβ γα 5ρ} Ποδοηθιη ΡΥῸρΡΘ δοοθαϊ. Δα 

8389 50}0]. τὸ τῆς συγγενείας δίχαιον δτέλλει αὐτὸν εἰς τὴν μιάχην. 

894. 96 Τιριὶ τὸν ἀμὸν νῦν. Οὐυν. Αὐμαϊᾶπβ. Πϑίμαθ 11Ρτὶ 

δικαίως. Ῥογβοῃ δίκαιος. Ὀϊπαογέ δικαίας, αἀαθιὴ πριὺ ΟΠ οστιηὶ 

δ δὰ αδ6 τὸχ ᾿ποᾶο αἰχίθ τϑϑρίοοσθ Ηδιιηβοθίῃ διὰ δίκας, 

0011. Οποδρῃ. 779, αποᾶ γΥϑοθρὶ, πορ ἴδηι τπιὖῦ ΓΘΒΡΟΏΒΙΟΙΙ8. Ἰθρὶ 

Βϑ Ἰθῆογοί, απᾶθ ἴῃ ἀοομ τη 15 Ἰηἰθγαάπτη ΠΙΘΥΪΟΣ δϑί, 4αϑιὴ τπὖ Πδ66 

᾿γυίθαμη ἀἰοίϊοπίβ ογπαίαπη παρθθυθηὺ οἱ δὰ νϑῦρθα Δίχῃ δ᾽ ὁμαίμων 

ΡΙΟΡΙα8 δοοθαθγθηί. 

8017 ὑπὲρ φίλων τὸν Ραΐο ἃ τρέμω Ῥθπάθγθ, αἱ Ἡθυδημπο 

Υἱἀθθδίαν, 864 δ ὀλομένων, αἱ δὰ 5080]. Ὁ. τϑοίθ βίαϊαιθθαί. 

Ηοο ᾳυστῃ δα οομβίγποι θ᾿ Β᾿ΠΡ]1Οἶτι5, ὑππὶ δ βϑηςθηζίδτη ΡᾺ]- 

ΟΕ σῖτιΒ οϑί, δίατιθ οἰΐδιη υϑυ 18 πόλεως πρόμαχος ΘΟΙΠ ΘΗ 81}, 

͵ 
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Καπανεὺς δ᾽ ἐπ’ Ἠλέκχτραισιν εἴληχεν πύλαις, 
! -ὝὟἬ , 

4002 γίγας ὁδ' ἄλλος τοῦ πάρος λελεγμένου 
»" 

μδίζων, ὁ χομπος δ᾽ οὐ κατ᾿ ἄνϑρωπον φρονεῖ, 450 
! 4 4 »-»"Σὦ7ὦ Ὶ «μ" ν ͵ ! 

πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ κραίνοι τυχη 

ϑεοῦ τὲ γὰρ ϑέλοντος ἐχπέρσειν πολιν 
͵ ᾽ 

καὶ μὴ ϑέλοντος φησιν, οὐδὲ νιν Διὸς 
, ! - 

40Υ20 ἔριν πέδοι σχήψασαν ἐμποδὼν σχεϑεῖν" 

τὰς δ᾽ ἀστραπάς τε καὶ κεραυνίους βολὰς (80 
-ω ! 

μεσημβρινοῖσι ϑαλπεσιν προσήκασεν. 
» ) , 

ἔχει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, 
͵ Α Ν ω » « , 

φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερὼν ὠπλισμένῃ " 

410 χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν ,τερήσω πόλιν." 

, . ᾿ : ; 
401 Ἠοηῃ. 1]. Υ͂, 801 Τυδεὺς τοι μιχρὸς πὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ 

μαχητῆς. Φιιοα αἰϑοῦίο ἀϊοθυθ ἃ ΑΘβοῦ 1 ΟΟΗ 5110. ΦΙΙθπατη οὐ δί. 
ὲ . " ᾿ ’ . 

: οὐδὲ τὴν διὸ ἔοιν πέδωι ὄχηψασαν ἐιιποδὼν ὄχέϑειν 404. ὅ ( ) 
δρι - . ν᾿ . . - 

Μ. οὐδὲ τὸν τοῦ Λιὸς δχηπτὸν εἰς γὴν γατενεγϑέντα, αὐτοῦ πε υτηὶ Ὁ 
τειν ἐγωνα ͵ Ξ ν ᾿ "οὐ: ᾿ 

τοῦ Διὸς φιλονειχηύαντος, ἐμποδὼν γενέόσϑαι αὐτῷ λέγει 801}10]. 
ᾶ " Ν " : ᾿ ᾿ . Φ,9 

ἐιιποδῶν, ΟΝ ἐχποδῶν, τϑοῖο μασι ΠΡΥῚ οὐ δαϊτίομθβ, αποᾶ 

᾿δτηθ ἢ ΠΟ Οτπὶ ΗΘ ΠῚ η 0 ̓ ς ο ΡΥ θίου ἤΘατΘ 856 «ον β ἰσᾶπὶ πη ρΘα]- 

πιθηΐο ΠΑΡ [γι᾿ ,). 4110 ΒΘ η8ι11 ἐοΥπηϑῖὴ ὅ χεϑεῖν τιϑαγρατὶ ΠῸΠ πῖθ- 

Π]Ϊηΐ, 564 Ῥούϊιι5. Οἴτπη 5610]. : ἤθμθ Ψουῖς ἠοκίἐ ἐπιροίτι ἰμμμεΐ γμθΘΉ16 
. . . . Ἶ ἃ; ᾿ " 

οὐυΐαηι 56 γοίϊηουϊ. 816 ὅόορῃ. ΟἿ. 128 χαχὸν δὲ ποῖον ἐιποδῶν. 
δ᾿ -» Μ Ρ , “1: ᾿ 

εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι ; ἴῃ γ6 βίη} } Ηομι. 11. ΨΠ|Ι, 188 βοοντηόας 
᾽ ν ᾽ «- »} 4 -“ὋῪἮ ᾿Ὶ ᾿ , 

δ᾽ ἄρα δεινὸν ἀφῆχ σργῆτα χεραυνὸν, καδ δὲ προσϑ᾽ ἵππων Διο- 
Ί ΟἿ , Ω , 

εἰἦδεος ἦχε χαμᾶζε, ὉῚ πρόσϑ᾽ ἵππων τϑβρομᾶθί μΟβίΡῸ ἐμποδῶτγ. 

Π6. δοάθῃηι Οδραπθο ἔπι, ῬΊοθη. 1182 μηδ᾽ ἀν τὸ σεμνὸν πῦο 
Α ᾿ ᾽ ν , “- ’ 

γε» εἰργαϑεῖν Διὸς τὸ πὴ οὐ κατ᾽ ἄχρων περγαμῶν ἑλεῖν πολιν, τᾶ 

οἴ πὶ ΑΘΒΟΠΎ]Ο γεν Γθἀάθηαιιη οβ86. νἱαϊ Ποἰμηβοοί, αἱ ἰδιηθη 

5]η6. π5ία. οατιβὰ ἔριν τητίαῦ ἴῃ νέμεσιν. (Οδίθγιιπη σέδοι Ὀϊηα, 

δχεϑεῖν ΒΊονΝ. 

401 οἱ 422 μεύημ βρινοῖσιν Μ. 
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τοιῷδε φωτὶ πέμπε, τίς ξυστήσξεται, 430 

τίς ἄνδρα κομπάζοντα μὴ τρέσας μενεῖ ; 

ΕἸΤΕΟΚΖΗΣ. 

Καί τῷδε κόμπῳ κέρδος ἀλλο τίκτεται. 

τῶν τοι ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων 

415 ἢ γλῶσσ᾽ ἀληϑὴς γίγνεται κατήγορος. 

Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾶν παρεσκευασμένοις, 440 

ϑεοὺς δ᾽ ἀτίζων κἀπογυμνάζων στόμα, 

χαρᾷ ματαίᾳ ϑνητὸς ὧν εἰς οὐρανὸν 

πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ᾽ ἔπη. 

420 πέποιϑα δ᾽ αὐτῷ ξὺν δίκῃ τὸν πυρφόρον 

ἥξειν κεραυνὸν, οὐδὲν ἐξηκασμένον 446 

μεσημβρινοῖσι ϑαλπεσιν τοῖς ἡλίου. 

ἀνὴρ δ᾽ ἐπ’ αὐτῷ, κεὶ στόμαργός ἐστ᾽ ἀγαν. 

αἴϑων τέτακται λῆμα, Πολυφόντου βία, 

411. 12 πέμιπε Υ. 445 ἀρίμμη, [νἷὸ ἀθργθ ἀθίοπάδβ. Εσιρθπί 

Οοηϊθοίαγαθ φράζε, γνῶϑι, τοιῷδε τῷδε φωτί. Μαϊίτα τίς μάχῃ 

δυστῆσεται 6] θοίο πέμπε: 6 παρ χομπάόσαντα ῬΓΙ. κομπάζοντα 

Το. Μ., 

418---᾿ἰὅ Τάρυὶ χαὶ τῷδε χέρδει, ἴῃ ααΐθι8 ΘΧΡΟμΘηαῚ5. οἱ 811] 

οὐ ΘΡῸ ΠΌΡΘΙ ΟρΘυϑιὴ ἰπιβηπ8. ΒΘΠ6 κόμπῳ ΚΘΟΚ οὐ Ηϑἰτηβοϑῖῃ : 

Εἰίαην θα ας λαοίαπίϊα αἰογν. ποὐὲδ σοηιηιοίζιην πιαβοῖίι)" : χέρδος 

ἀλλο ἄϊοῖῖ. ααϊα οἴϊδπι Τγάρὶ δοίδηίία ΤῊΉΘΡδμΪΒ. ΘΧρϑαϊγο νἱαᾶθ- 

μβαΐατ. Οἱ γίγας ὁδ᾽ ἀλλος γ. 400. Π.οῖπαθ ἀνδράσι οὐ γλῶττ᾽ Μ. 

410--19 1071 παρεσκευασμένος ϑεοὺς ἀτίζων. Ἠθημηδμῃ ἃ 

ϑεοὺς. ΒΙ5081] Καπανεὺς δὲ δεινὰ δρᾶν παρεσχευαδμένος. 1) ϊη- 

ἀονῇ πᾶν ροβὲ ἀπειλεὶ ἰῃηβουϊῦ, γόθθ δρᾶν ἴῃ γϑΙΒαπὶ Βθαιθηΐθτη 

τοὐθοία. βου ϑηάστη ραίαν! παρεσχευασμένοις, ϑεοὺς δ᾽. Ἠοδβῃι 

γϑ!]οαπθηίδθ μἰο, αὖ ραβδίτη, δοίποβα οἰγίατη υὙἱνα8. ΟΡΡΟΒΙΙΙ, 

Ποἰμᾶθ Πθυὶ ἐς οὐρανὸν οὐ γεγωνᾶι. Ἰϊμάου εἰς. Βυιποῖ γεγωγὰ 

ὉΧ ΗΘΡΥΘἾΙΙ ρ]οβδᾶ γεγωγόν" τὸ ἐξαχουότον, μεγαλόφωνον. 
ἱσί 

4 

ΕᾺ 
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425 φερέγγυον φρούρημα, προστατηρίας 

“Ἵρτέμιδος εὐνοίαισι σὺν τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς.  δρὺ 

λέγ᾽ ἀλλὸον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὄλοιϑ᾽ ὃς πόλει μεγαλ᾽ ἐπεύχεται, 

χεραυνοῦ δὲ νιν βέλος ἐπισχέϑοι, 

4320 πρὶν ἐμὸν ἐσθορεῖν δόμον, πωλικῶν θ᾽’ 

ἑδωλίων ὑπερκόπῳ δορί ποτ᾿ ἐκλαττάξαι. 0 

ΧΓΓΕ.ΟΣ. 

Καὶ μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λαχοντὰαὰ πρὸς πύλαις 

λέξω: τρίτῳ γὰρ Ἐτεόκλῳ τρίτος παλος 

ἐξ ὑπτίου 'πήδησεν εὐχάλχου κράνους, 

435 πύλαισι Νηΐσταισι προσβαλεῖν λόχον 400 

ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυχτῆρσιν ἐμβριμωμένας 

δινεῖ, ϑελούσας προς ζεύλαις τιδιτι κέναι" 

φιμοὲ δὲ συρίζουσι βάρβαρον νύμον, 

μυκτηροχόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι. 

420 τοῦτο λέγει ὡς τοῦ Πολυφόντου ἱερέως ὄντος τῆς Αρτέ- 

μιδος. ἀφιέρωται δὲ τῇ Ἀρτέμιδι ἡ τῷν Θηβαίων 56]ιοῖ. Μ. Νοὰ- 

{Πὰπὶ ΥΘΙῸΙΠῚ 6586 ρΡᾳΐο, 564 οὐπθὴ Πδγίθηρο βιβρίθον Ρουΐδη 

ΕἸθοίτατμη ἴῃ ὨΙδηδθ {πί6]ἃ ἔκ15856. 

429--ϑῚ δέ μιν οὲ πωλιχῶν τ᾽ οἵ ὑπερχόμπωι Μ. ἑδωλίων μ᾽ 

ΗΘ Δ. 

484. δῦ πγδησεν οἱ τηίστηιόι, Ῥγΐοτο 6 Θγᾶβο, Μ. σον. Βγαποὶς 

οὐ Ηθγηι. 

488 ΤΡ} Υ] βάρβαρον τοῦπον. ΒΟ τ βοόμον. Ῥυῖοπ 9) 1π- 

ἄοτ νόμον. ἴῃ α]ΐα ἰγαροθάϊα {πε πη 0 ὰ}}8. ἰπϑίσαχις οδρίδίνδ, 

480. Θ4α15 ᾿ΠΠ ΔΉ ΕΠ Ριι5. τἀ θὰθ. βοηιη ἀθυδηῦ : ν, ἤν". 848 Πότ. 
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Ἵ ! 4 } ᾿ μ᾽ Ν , 

440 σεσηματισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ σμικρὸν τροττον" 405 

ἀνὴρ ὁπλίτης κλίμακος προσαμβάσεις 

στείχει πρὸς ἐχϑρῶν πύργον, ἐκπέρσαι ϑέλων" 

βοᾷ δὲ χούτος γραμμάτων ἕν ξυλλαβαῖς, 

ὡς οὐδ᾽ ἂν ᾿ρης σφ᾽ ἐκβάλοι πυργωμάτων. 

4120 καὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τον φερέγγυον 41ὸ 
! - ’ 

πόλεως ατιξίργειν τῆσδε δούλειον ζυγοῦ. 

ΕΤΕΟΚΖΉΣ. 
44 Πεέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τόνδε, σὺν τύχῃ δὲ τῳ 

“ “ ΠΥ " Γ " 
») ᾿ , Ι 8 .-" » 

454 χαὶ δὴ πὲόπεμπται, κομστον ὃν χεροῖν ἔχων, 

440 ΤΙΑΡΥ] ἐόχημάτισται οὐ μιχρόν. διὰ εἰδηματιόται ΡΓ. Μ., 

πη ΒΟΙΙΌΘΥΘ. διι518. Β111 δεδσημάτιόσται; αὖ ἸΠΒΙΡῺΘ, ΠΟ [ΟΙΤΏ8, 

ΟἸγρϑὶ ἀθϑὶβμαγθίαν, δμικρὸν ΒΟΡ. 

441 ΤΑΡῈ] ἀνὴρ δ᾽ οὐ πρὸς αμβάδεις. οοθ5. Θομαηχίΐ 
Οδηῃΐον, ραυουίαιη ἀο]ονὺ ΒΙοπι161α. 

447 Απίθ πη γΘΙΒΌΙη Β56Χ ἰΥ]ΠηΘγ05 ΘΧΟ 1556 βίδίαι ΒΙ50}], 

αἰ το ρὶβ αἸο Ομ θὴ τ 1]8} 6586 ορίϊηθ ἰπέθ]]οχὶῦ ; 564 ἰδιηθῃ 

γοῦρα σπέιποιμ᾽ ἀν ἤδὴ αυὰτη δᾶ αἰζίτηα πη 1 γϑῦρα γθβρομπάθσθ 

νἱαοϑηΐαι, ροϑί ν. 447 Ἰδοιηδθ βίρῃδ ρΡομθη δ᾽ 6586 τ᾿ηομπ]ῦ ΚΘΟΚ. 

γουϊββίιηθ Νάη 81 Ἰπηρὰβ σὺν τύχῃ δέ τῷ καὶ δὴ πέπεμσται, 

Μοραγθιβ ἀἰοθίαῦ ΠΟ 5176 Ἃ15. ρϑιορρογίαηθ οατῃ Εἰίθοοϊο οοτ- 

Ροβίϊι8 6586, ΟὐἾτι8. Ὑ61 γαίϊο ΠΟῚ ΡΟ Υβριοϊαν, ΝΙΠ1] 61} ΡΘΟΌ]Δγ6 

παροὺ Μορϑύϑθαβ, οἱ κόμπον ἐν χεροῖν ἔχειν Θοάθη ᾿ᾳγ6 ΟΘίθυϊ 

ἀτοθ5 ΓΏΘΌΔΗΙ ΡΥΔΘαΙΟΑΙ ροβϑαηΐ. ψουβαβ 447 οτηθηάδίίο, αασχη 

βθα θη ΡοΥθυϊηΐ, ἱποθγία ϑϑί,. ἘΒ 50}] πέμποιμ ἀν ἤδὴ τῷδε. 

Ῥοββὶβ σέμποιμ᾽ αν ἤδη (1. Θ. ΤἸηοχ ἀθδβίριδθο)" τὸν δὲ σὺν τύχῃ 

λέγω . . Ἰ)Θρθν ἀϊτογαμη ἀραμηθηίπηι ἔπους Μᾶγ5 ΠΟ Δπουατα ρδίγο- 

πὰ8 οἱ ΕἴθοοΙ; χόμσος: 

4064 πέπεμπτ᾽ οὐ Μ. Ἑχπηθπᾶαν!ὑ Ενβανᾶί. 6 ρογίθοίο νυ. 
δ 494, νοιβιβ 447 οὐ 404 δα Ἰ᾿δοιηδιὴ Θχρ᾽θηδιη Ὁ ἰπίου- 

ῬοΪαίοτ δα νἱἀθηίαγ ὈΙ ΠΟΥ ΠΟ, 

Ἢ 



ότρ. β΄. 
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ΪΠεγαρευς, Κρέοντος σπέρμα τοῦ σπαρτῶν γένους, 
« { ! ς - 

ος οὔτι μαργων ἱππιχῶν φρυαγμάτων 41 

βρόμον φοβηϑεὶς ἐκ πυλῶν χωρήσεται,᾿ 
) Ν ᾿ ᾿ 
αλλ ϑανὼν τροφεῖα πληρώσει χϑονὶ, 
ὟΝ Ν ᾽) ἢ καὶ δύ᾽ ἄνδρε καὶ πύλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος 

400 ἑλων λαφύροις δῶμα κοσμήσει πατρός. 
’ ..Ὁ γ , 

χομπαζ ἔτ ἄλλῳ, μηδέ μοι φϑόνει λόγων. (θυ 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἐπεύχομαι δηὴ τάδε μέν σὲ τυχεῖν, ἰὼ 

πρόμαχ᾽ ἐμῶν δόμων, τοῖσι δὲ δυστυχεῖν. 
͵ Ἴ κ᾿ 

ὡς δ᾽ ὑπέραυχα βαζουσιν ἐπὶ πτόλει 

406 μαινομένᾳ φρενὶ, τῶς νιν 

Ζεὺς νεμέτωρ ἐπέδοι κοταίνων. 485 

““1}Π]ΠΈ ΟΣ. 

Τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων 
΄ ! » 

Ὄγχας «ἄϑανας, ξὺν βοῇ παρίσταται, 

Ἱππομέδοντος σχῆμα καὶ μέγας τύπος. 

461. ΤΡ] φϑόγει λέγων. δία]οκ. Ὀϊπά. λόγων. 

402 τάδε μὲν εὐτυχεῖν Μ. τῷδε μὲν εὐτυχεῖν Ηθηπι., ἐπεύ- 

χομαι τῷ μὲν εὐτυχεῖν Ὀϊπά., ααἱ ἰὼ πρόμαχε δἃ ἄστη νἱάθμίαν 

τοί] 1556. ϑοηίθηϊαθ πὰ]  Ἴβ4π|6. 58 {8.60 1556. ΤΠ νἱάθου 16η15- 

βίχηξν ΘΠ] ἀδίϊοηθ, ατδὴ ἴῃ ΑὨΏΔΙΙΡῸΒ. ΡΒ]]ΟΙορ οἱβ 1868 ρΡ. 252 

ΡΙΟρΡοϑαϊ, 00]], τυγχάνειν τὰ πρόσφορα ΟΠποῦρῃ. 697. ΟΒογαβ, αἱ 

501ού, ΕΐθΟΟ1]15 νούα γθϑριοἱί. 

404 βαζουσ’ Μ. βάζουσιν Ῥαν. Δ. Ν. 

406 Ζεὺς ἑτερρορεπὴς » γέμων εἰχότως ἀδιχα μὸν καχοὶς; ὁόια 

δ᾽ ἐννόμοις ϑὍρΡΙ. 408. 

4068 Ηοβγομίυβ Ὄγχας Αϑάνας" τὰς Ὡγυγίους σύλας λέγει. 

Νοη αἰδδθηί Ῥαιυβδηΐϊδβ, 4 ΙΧ, 12, 2 ἃ ρογία ΕἸθοίγα 51 15 Χο Υ- 

Β.ΠῚ ῬΟΥΡΘΩΒ δὰ Ομποδθ ἃΥδη) οἱ δ] ΟΥ ΡΟ ΘηΪί. 

409 ϑ'οοιπάα 50 118}06 ργοδαοθηᾶα ἴῃ ΠΟΠΊΪΠ6 ΡΥΟΡΥΪΟ Οὐ 

ὙΘΥΔΙ ΠΊΘΏΒΙΧΔΙη {ΥἹΠΊΘίο 1 ΠΟ τορι. ΕὙΘδίσα, δηδρδθβίο ἴῃ 
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 " " " μ Ἧ: ῴ 

' Ἕ Ἕ ᾿ς: ἝἜ "ἧς ὡς 

[᾿] Α Ν ) "υῳ ! , 

ἅλω δὲ πολλὴν, ἀσπίδος κύχλον λέγω, 
ν ξ ! ᾿ ᾽ γλ. ᾿] -Σ“-ο 

ἐφριξὰα δινήσαντος " οὐκ ἀλλωὼς ἐρῶ. 400 
« , Α ᾽Υ ὃ 

ὁ σηματουργὸς δ᾽ οὐ τις εὐτελὴς αρ᾽ ἦν 
4 ( , , Ν ᾽ 

410 ὥὕστις τόδ᾽’ ἔργον ὠπασεν πρὸς ασπίδε" 
» ! ! 

Τυφῶν᾽ ἱέντα πυρπνοον διὰ στόμα 
! Ν ! 

λιγνὺν μέλαιναν, αἰολὴν στυρὸς κασιν 

" ὃς ᾿ς Χ ἧς " 

Υ) Ἀ ! , ! 

ὄφεων δὲ πλεχταναισι περίδρομον κυτος 495 
! ! 

4180 προσηδάφισται χοιλογαστορος κύυχλου. 
᾿ς ἔ [ τς ΩΣ "Ἔ 

τ Ἂς Σ "- "Ἔ "Ξ 

αὐτὸς δ᾽ ἐπηλαλαξεν, ἔνϑεος δ᾽ “ρει 

βαχχᾷ πρὸς αλκὴν Θυιὰς ὡς φόβον βλέπων. 

βθοιηᾶς 8046. Δα ΠΉ1550,. ειἐγ᾽ Ἱππομέδοντος ὄχημα χαὶ μέγας τύπος 

Ἐ ΒΟΉ], ρᾶγπη ὁ Ῥούϑομὶ οοπ͵θοίϊασα, [ΠΡΤΟΥΠὰ ΒΟΥΙρί 8 ΠῚ, 

οομἢντηδίϑηι ῬΥΙΒΟΙΔ ΩΣ ἰΘβίϊηοηϊο Ρ. 1828 Ραΐίβοῃ, τϑοίθ ὑπθηΐαῦ 

Ηδθυτηδηη οὐ Πἱπάονί. ϑομο] οι περιφραστιχῶς. ὁ Ἱππομέδων μέγας 

ὧν χαὶ χαλλιότον ἔχων όχῆμα, αὐϊα 510 ὄχημα ἰηἰουρυθίδίαι ἤΘατιθ 

Δα Α]ϊδιὴ βουϊρίατϑηι βρϑοίϑί. 

412 Ἠδβγολθ. ἀλως᾿ ἢ τοῦ γλίου ἢ δελήνης περιφέρεια. 

Αἰσχύλος περιφέρεια τῆς ἀσπίδος χαὶ κύχλος. Απίθ ΟἸγρθαιϊα ἄποθιιβ 

γΘυΒῖθιι5 ἀθρθυα 15. 4116 ΗΙρροτηθάοη β αὐτὰ ἰηρθπηία., ἔογίαβθθ 

θ᾽ ]Θα πη, τἸηϑηιογδίδ {1556 Βα ΒΡΙΘΟΥ, αὖ ν. 861 ἴῃ ΤΥ 461 ἀθβουϊρίϊοηθ 

δυο ἀπ Πούϊοδ. 

419 Βευρθηίθβ πποηβ11} Θηριρ6 415 (τοὺς γηγενεὶς δραγοντο- 

σοδας ἔγραφον 56}|0].) ΟἸγροὶ οὐἵὰβ ῇήοίθρδηί. ὅὃὅθ4 ΤυρΡΒΟΙ δ 

ΟΟΥ̓́ΡΕΒ πηθάϊπιηι ΙοΟα) ΟὈ σἶβθθ ἀἸΟΘματιπ οὐαί. Ιίδααθ ὉΠ1Ὲ5 

ΥΘΥΒῸΒ ἰδοῦ δ δηΐθ ἤπιηὸ ποίδΥϊ. 

488. 84 Απίθ Ππᾶρθο ἰἰθυιπῦ ἀπὸ γϑυϑθ ΘΧΟΙ 1556. νἱαθηίαν, 

4α] 1185. ΤΙ ΠΊΟΥῚΙ5. νΙΟΘ ΠΥ τ15 ΘΧΡΙΘ δία, Θαοά 8ἱ ργορομθθαί θα 08 

͵ 



485 τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ φυλαχτέον " 

φοῖτος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζειαι. δ00 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

Πρώτον μὲν Ὄγκα Παλλὰς, ἣτ᾽ αγχίπτολις 

πύλαισι, ὃ ἀνδρὸς ἐχϑαίρουσ᾽ ὕβριν, 

εἴρξει νεοσσῶν ὡς δράκοντα δύσχιμον" 

4900 Ὑπέρβιος δὲ, κεδνὸς Οἴνοπος τόκος, 

ἀνὴρ κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ἡρέϑη, ϑέλων δ0δ 

ἐξιστορῆσαι μοῖραν ἐν χρείῳ τύχης" 

οὔτ᾽ εἶδος οὔτε ϑυμὸν οὐδ᾽ ὅπλων σχέσιν 

μωμητὸς, Ἑρμῆς δ᾽ εὐλόγως συνήγαγεν" 

[γϑπηθηΐθβ., οι ᾶθ ρουροραῦ αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν. (ἰΘίθητπι 

ἄρηι οἱ ϑιὰδ Μ. φόνον βλέπων Οδμΐον, ΤΙπαοτέ. 

486 ἃ ῬυΥΙΟΗΙ οὐ ΠΙΠΘΟΤΗ͂Ι ΟΡ610 5815 ἀθἔθμπατ ΒΠΒΟΠ 6111 Οὔ Βου- 

γαῖῖο ππηίαπ) ται Ὀἱποσιπὶ γϑυβατιπι ΟἸδαβα]α αἴ. 5,6 ΓΘ η 

τηουϊτο 111 ἴῃ ΠΙΡΤΟΥα πὰ ΒΟΥ Ρ αΤα φόβος (φόβον ἰθηῃζαχιιηΐ ΠΙΡΥΑΥῚ 

ὨΟΠΠ11111) .. χκοιπάζεται οἴβηάθυηί. ἨἩδθυηδμη ΟΟη͵. φότον, 

ΒΡ θοηἀπμη Ρυίανὶ φοῖτος, 1. 6. ἰπίθγτ γί ἨΘβυ θη μανία; λύσσα, 

αυοᾶ ἴῃ ἐγϑεον δ βανχῶντα ορίϊπιθ οδαϊί. 

488 ΤΑδυὶ σύλαιδι γείτων. ΒΙΒ081 οἱ )1η4. γείτον᾽, Θοηθο- 

γα Βρθοίοβα ροΐϊπιβ απ8η] σοῦ. Νδιη Μίπουνω οὐϊβϑοῖ, ορίπου, 

ΠΟΙ 5 ᾿ΠΒΟ]ΘΏΓ ΔΙ, Θἰϊδη] 51 ΙΟΠΡΊτΙΒ ἃ ρογίω ἃθθββθί, Ὡθηὰ6 

σύλαισι ἀϊνθ]!θηάτιπι ἃΡ αγχίπτολις, ατᾶθ νοῦθᾶ οὐ ορίϊμηθ Ἵπιη- 

Βυηίαῦ οὗ δὰ παμῃ] γείτονας πύλας Ὄγχας ᾿Αϑάνας τοδρίοίπηί. 

ϑθααίθαν αὐ γείτων, Δ Ἰηϊουρυθίθ δά αγχίπτολις δἀβουϊρίαμι, δ]1 πὰ 

νΟΘΘΠΏ, ἔογίαββθ μ ἄργον; ΘΧΡΆΪΟΥ. 

498. αϊρο οὐϑ᾽ ὁπλων δὀχέσιν. Βοάυχὶ Μοαϊοθὶ Ῥ] συ πιουιιμη- 

406. ΠΙΡγοσιιτὴ Βουϊρίαγσαπι οὐδ᾽, ἷ. 6. ἔδτθ οὐδέ γ᾽, Ἠρῆμ6 Ὁ67Ὸ : 

ΔΥΤηδ, ΘΗΪΠ., απδθ ᾿ηΐγὰ Ρ]ΌΓΙθτι5 ΡΘΥΒΘατΓαΥ, ἃ ΟΘίθυῚ8 τ Ρτ8. αἰ- 

βίηρατ, 

494 τὰ ἀπὸ τῆς τύχης τῷ Ἑρμῇ ἀναφέρουσιν Β0Π01. ΤΑΙ ῖθτΒ 

γΟΥΡῚ5. ΕἴθΟ0Ο168 αὖ 0 ροίθταΐί, β8' πὰπο ἀθιηαμι, οορηϊίο δα γθ1- 

βδῦῖο, ΗΥρουρίαμπι πο ροτίδθ ργδϑῆοογθί, πὸ αιιοᾶ βαρῖᾶ 6Χ 
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405 ἐχϑρὸς γὰρ ἀνὴρ ἀνδρὶ τῷ ξυστήσεται, 

ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ’ ἀσπίδων δ10 
Ι ς Χ Ν ! - «4 35] 

θεοὺς. ὁ μὲν γὰρ πυρτπνοον Τυφῶν᾽ ἔχει, 

Ὑπερβίῳ δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ᾽ ἀσπίδος 
ο- τε Ν Ν , ’ » 

σταδαῖος ἧσται, διὰ χερὸς βέλος φλέγων 

600 τοιᾶδὲ μέντοι προσφίλεια δαιμόνων. 515 
" - " ς 2 ὔ 

πρὸς τῶν χρατούντων δ᾽ ἐσμὲν, οἱ δ᾽ ἡσσωμένων, 
, -“᾽ ! , 

εἰ Ζεὺς γε Τυφῶ καρτξρωτξρος μαχῇ; 

χούπω τις εἶδε Ζῆνα του νικωμενον. ᾿ δ14 
εἰκὸς δὲ πράξειν κἀνδρας ὠδ᾽ ἀντιστάτας 

δε, 

ὅ00 Ὑπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος 
ἱ Ν , ο΄ .5Ὰ ᾽ Ἁ, Ἅ. .. γ , , ὲ 

σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζξευς ἐπ ἀσπίδος τυχων. 520 

ΔΥΟΘ ΡῬΓΟΠοΟϊβοθηβ αἰχουαῦ, 56. 81ῃρ.]8 ροτῦίδϑβ 5] 01}18 ἀποῖριυβ 

ΘΟΙΏΠΪΒΒΌΧΙΠΙ 6580 (ν, 20 544.), Ια δηπίθαθδιη τϑαϊσού χϑϑοῦίαβ 

οδί, Ηδθο νϑυϊββίτηθ οομίνα ΕΒ ΒΟ απ τποητῖ Ηοἰτηβοθίῃ, β'οᾶ 

156 οΟὈδβίασθ υἱάθίαν αποα ν. 858ὅ οὺ 606, ἴῃ ργΐϊπιαθ βοχίδθαιμθ 

Ροχίαδβ οαβίοαϊθιβ, ἔαΐαγὶβ ἀντιταάξω οὐ ἀντιταξοιιεν τὸχ αἰϊίυτ. 

Θυδρ Ηοιβορίῃ ἴω ᾿ηἰουργθίαϊθασ, αὐδϑὶ ἴῃ ΠΪ8 Εἴδοο165 βθηΐθῃ- 

ὕδατα πλαΐθί, τη ]θβίθ. 1116 ΑΘΒΟΠΎ]Ὸ {ἸΡ Θἢ5 ααδ8 51η6 αἰν!ηϑύϊοΠ 8 

ΠΘΠΊΟ ἀββθατΐ ροβϑο. ΝΠ] ργοΐίθοίο ροδίϊβ φυδυύϊαβ δχθιῦ αδπΠ 

ἴῃ ουρυθύθθη Ὡϊπλῖα ΟἸ]ΠΙσθηϊα, πα] αη1 Εἴθοο]65, δααϊία ππη 1] 

παντΐομθ, ἀϊοογοί “Τγάθο Ορρομᾶπὶ Μα]δηὶρρυμα᾽, ααΑΠΙ Δ ΠῚ 

ἤππο 6ἱ ροτίδθ, ατδιη ΤΙ γάθιβ Ορραρηδίαγιιβ οὐαί, 1διὴ μγυϑοίβοοσαι ἢ 

Τὴ ἰα]θτ8 ν6] [αΐασο γ8] ργδϑίθυϊίο Ἰοοῖιβ δϑύ, ἴποὸ πἰσοαιθ 5ἰπια] 

ΟΡ ἐϊπηθ αὐδὰν ν. 447 844. : πϑπη πέμποιμ᾽ αν ἤδη Ταΐαν! νῖπι μαθοί, 

πέπεμπται Θ81 ἰθιηρυβ ρου θοίαιῃ. 

496 ΤΥΡΌΣ ἀνήρ. Οουν. Ρούβοῃ. 

ὅ00--ὅὁ00 [Ι͂χ Μ. δὅ08 δηίΐίθ ὅ00, οἱ ὅ05 δηία ὅ04 Ἰορίίατ. 

Εατη απ ἴῃ Ρ] αν τηϊβ ΠΙΟΥῚ5. Ρουρθσδιη οδίϊπθὺ ογαϊπθιη 504. 5802. 

ὅ06. δ006 ἰθἱάθπι τηλητι8 ΒΆΘΟΙ] ΧΙΥ͂ ρυδθῆχὶβ ᾿ἰιουῖὶβ β γα ὃ 

ἰηαϊοανῖύ, Ὑϑυϑιη γθυβὶραβ 804 οἱ δ0ῦ 5θᾶθηι 6 ΠΡυῚ8 ΟΠ 1118 
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ΧΟΡΟΣ. 

Πέποιϑα τον δὴ “"ὸς ἀντέτυτεον νέμοντ᾽ 
γ7 ᾿ , - , ψ 

ἀφιλὸν ἕν σάκεξι τοῦ χϑονίου δέμας 

δαίμονος, ἐχϑρον εἴκασμα βροτοῖς τὲ καὶ 

510 δαροβίοισι ϑεοῖσιν, 

πρόσϑε πυλᾶν κεφαλὰν ἰάψειν. δ25 

ῬΑΥΙΒΙ18 ΘΟΥΠα 16. 50Π)01115. τϑϑυϊταϊΐ Βγαηοῖ. Μογϑαὶ ὅ08. ϑιιαπὶ 

Ἰοσῦμῃ τρα!αϊβθο τὶ σνἱᾶθου, «δὴ διλΐτη, ηἶϑὶ 18 ]1ΟΥ, ομμπΐα ὈΘΠ6 

Ργοοθαπηΐί, Ῥχίμπηαμη 608, 4108 ἴῃ ΟἸΥροΙβ ριϑϑίθηϊ, ἰηΐθυ 886. 1 ἰτη]- 

ΟἰΒΒΊΠ08 6586 ΟΒίθηαϊί, Ταπὶ ΤΉ ΘΡΔΗΙ ραίγοηματη τηα]ίο ἔοΥ ἸΟΥ̓ΘΠῚ 

6588. ἀοοθί ααδηὴ Θὰπὶ 461ὴ ΑΤΥΡνυβ 5101 ΒΕΠΊΡΒοΥ. θίηάθ 

Βοιηϊη απ Θϑηᾶθαη αυδηὶ ἀθοῦαπὶ ἰουίαπδιὴ ἔπύαγϑμη «οΟΥθπιατι8 

5. ΠῚ ΤΠ] 16πὶ ΒΟΥ δύ η 6580 βροιδί, Θαδα 81 ἰογίδϑϑθ ρϑ.]}]0Ὸ 

ἸοηρΡῚαΒ. αι ΡΓῸ ποϑίγα ἰθδυϊηδίϊοηθ οχροβιία βαμῦ, τηθιηθηῖο [θ 

δηθααθππι ροδίδηι Ιθροσθ δὼ ΠΟ]1 ϑαΙγΘ. ΒΌΙΠΠΟΥ μὰ ΟΥ̓ ΘΟ ΆΙΩ 

ΟΟμ͵θοίαγαβ, 41 ᾿Π θυ ροϊδίουιβ πηϑητπὶ ἰὸ ἀθρυθ θη θυθ 5101 υἱβὶ 

βαηῃί. Πίηδουῖ οηΐπι ἰοίαμη Ἰοομ) ρῥγδθίου ν, 508 δῷ Αθβοῦυ]ο 

Δ᾽) παϊοαί, Ἡρθυταδηη οϊδηλ ἤὰηο ἀδπηηδνιῦ, 564 800 οἱ 501 βθυνᾶ- 

νιὐ, ΒΙΙΒΟΏ] 8602 οἱ 501 ἰχμϑθίαυ. Μϑοῦμ Ἰοθῦτη ρΘΠαΐΠπτ 6586 

ἀοίοπαογαπὺ ῬΆ]Θυ Κθοῖς Ηθἰμηβοθίῃ, --- ὅδηι 46. β'πρῸ} 15. νἀ Θϑυηι8. 

500 τοιάδε μέν τις Ἠθγηδηη. τοιαίδε μέντοι δ. ξυναλλαγαί Ἠρίπι- 

Βοϑί!. Αὐ νοοθ μέντοι Θὰ αυδ ρ᾽δθοθάππίὶ ἰΐὰ ΘΟμβνΙηδηΐαι, αἵ 

δ βθαιθηΐία ἰγδηβϑιία8 ρᾶγθίασ : οἱ Αρϑιη. 616 σοιῶνδε μέντοι 

πημάτων κτλ. Νοιηθῃ σρούὐφίλεια, αποα 80110]. ΘΧΡΟὨΪ οἰχείωόις, 

Ἰθριτμηθ ἃ προόσφιλῆς αἀπούμπμῃ,, πὶ προσήγνεια ἃ προδηνῆς; συντέ- 

λεια ἃ δυντελής», ΔΟῚ Ρ]8. ΟΠθηβΒί Ομ μα θοί ἀπᾶπὶ βοχοθηΐα ἀραᾶ 

ΑΘΒΟΒΎ απ ἅπαξ λεγόμενα. δοτίθ : ἰαἰΐξ 65: παηπυΐμμην ὑπίθι" 86 

απιϊοϊία. ὅ08 ΤΑργὶ σου. ἘἸΠιβΙου, Πιηάοτ του. 804 εἰκὸς γὲ 

πρᾶξιν ΡΥ. δὲ πράξειν το. ἀνδραό Μ. χάνδρας Ἠοἰπηδορίμ. 

507 Τρτὶ πέποιϑα τὸν διὸς ἀντίτυπον ἔχοντα. Ῥανίλοαϊ]α 

δὴ, ἀαδτὴ ἀηΐθ τὸν ἰμβογαθυπηῦ ΟΡ. οὐ Ηθυμι., ἀπίθ Δεὸς Ροίϊι5 ὁΧ- 

οἰ ΄586 νἱάθίυν. 1)θίηαθ γέμοντ᾽ 4641 παπιΘΙΌΤιιπὶ Θδτιβᾶ. 

608. 9 δαίμοσιν οἱ εἴχαόμαι βροτοῖσι οἱ ϑεοῖσι Μ. Οοντοχίϊ 

Βγαποῖ. δαίμονος οἰϊαπι 50}10], ΠΑΡ, 

8460--511 [ἢ ππϊγουβαπὶ (6 ἤοο ἸοοῸ ἀϊοίαπι δὲ δὰ νυ, 840. 
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ΑΓΓΈΜΖΟΣ. 
[ Ν ᾿ , ΕΑ , 

Οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμτττον αὖ λέγω, 
" ͵ 

πέμπταισι προσταχϑέντα Βορραίαις πύλαις, 
! , ᾿ ΤῚ "“ Ἵ , 

τύμβον κατ᾽ αὐτὸν Διογενοῦς Τμφιονος, 

Ναπο βίηραϊα δἄάοπάα. Ῥυγαθιιτ μὰν Ὑυβὰβ ἰγ88, ἴχεβ, ἄυο, 

φαϊθαβ οὐ ρϑύβοῆδθ οὖ δυριαπιθηΐαχῃ Θρ 8011 ᾿μαϊοδηΐαγ. ὅϑαυθηίαῦ 

ααδίζαον ἀἰοιϊοηστη ρᾶγῖα,, ὈἾΠ18. Βίγορ 5. δ ἰδ σορΐβαιιθ αἰβυϊποίδ, 

ααογαμη ρυϊμηστη οὗ αυδιίαμη γϑυβὶ 8 8 νἱθθηῖβ, βθουηάθτη οἵ 

ἰθχίϊαπν γϑυβῖραβ 6 αὐἰηῖβδ ἀθηΐβ οομηθηΐασ. Ρυΐτατιβ Ὠση11] 

βού (3854---878) παροὺ ὑγπηθίσοβ υἱρίηθ, ἷπ ϑβθρίθιῃη, ββρίθῃι, 

86χ αἰνίβοβ, αὐἱθὰβ τοϑρομᾶθὶ Εἴθοοὶθβ {υϊπιθίσβ (οι ἄθιη., 564 

αἰϊίου ἀἰν βὶβ : οομπβίδηὐ θηΐση ἀσοθιβ ἀθηϊομῖθαβΒ. οῖπμἀθ πη 18 

Βεαροὺ γούβιιβ ἀθοθη, ἀαογαχα υ]{1πητι8 οϑὺ μεόγμι βρινοῖόι ϑαλπεόιν 

προσήχασεν; 407, οὐ αὐαἴπαπθο; Εἴθοοϊθβ νϑυβὰ8 ἄθοθιη, ΟἸΟΙΙΠΣ 

ὉΠ τητ5 δύ μιεόημ βρινοῖσι ϑαλπεόιν τοὶς ἡλίου, 422, οἱ αὐΐηᾳαθ. 

Τουίαβ ΠΏ] ΒΘΥΔΟ ὙΘΥΒΙΡῸΒ οοἴο οὖ βθρίθῃηῃη οοηϑίδί, ἰδυία8 

ΥΘΡῚ5 ΒΘΥΊΩΟ Ο]]Π} βθρίθιῃ οἱ οοΐο γϑυβαΒ ΠΤ ΘΓα586 ν᾽ ἀθίσν. παδγίαβ 

ΠΏ ΒΘΥΠΟ 11 θῃὴ στ] π8 Ο]τη, πῦὖ ρΥΪΠητι5, ἴῃ βθρίθπηι, βθρίθῃι, 

56Χ {πη ο8 ΟἸΥΙαἹ ροίθγαῦ. υδυίαβ γΘρΡ15, αὖ ΡΥΠητι5 6] αϑάθ τη; 

ΒΟΥ ἄποραβ. ἀθηϊοηίθυβ ἀἰδεϊπραίϊαγ, ἀπογιπι ρτίοσθ (481---96) 

ΒΟΙΏΪΠ65, αἱ Ρυρηδ ΘΟΠΡΥΘΒΒΕΙΤΙ βδαηΐ, ΔΙίογο (497-- 600) δαΐθηι 

αἱ ρμδίγομϊ ᾿πίθι 56 Ορροπαηίαι οὖ οοιηρδύδηΐαν, παϊὸ αποαϑιημηοᾶο 

Ργϑϑίδηϊθ σοοθ ϑϑεούς ΠῸῚ δῖῃ6 νἱ ἴῃ ψϑύβαση 497 τοὐδοίδᾶ. Νϑαὰθ 

Ργδθίθυθαημαδθ ϑπηΐ οἰδαβαϊαθ Ἰοοούατα δηςπθιοούαη. Υ, 898, 

ααἱ δϑὺ ῬΥΪΠ] βθυποηθμη ρδιὶβ αἱθπηυβ, Μαῖβ ΒΘ]]οσαση ΔΙΟΙΓΘΥ 

ΠηΘΙηουδΐαν"; ν. ὅ06, αἱ αὐδῦίὶ ΡΔΥ8 ΘΧίγθΒ οϑῦ, «“αριΐου 861- 

γϑίου. οχίο!ίαν. ΕἸ δπ ΒΓΑ ]ΠἸΟΥΘ5. ϑαπί 5θοῦμᾶὶ ἰουαθθ ΡΔΥῚΒ 

οἸαῦβαϊδθ : 

λέγ᾽ ἄλλον ἀλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. 
κόμπαζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ, μηδέ μοι φϑόνει λόγων. 

Ὁ12---14 τόνδε οἱ βορρέαις Μ. ᾧυδθ ΑΘΒοΒ]ο βαπὶ σύλαι 

Βορραῖαι ἃ Ἑπτὶρίθ οἱ Ῥαυβαμΐα Ὑψιόται Ὑοοδηΐαν, ῥγοχίτηδθ 

ταὶς Προιτίδιν, Δα ατὰβ ΠΙΡΘΥΟΥ τῆ ΑἸΩΡΠΟμ5 ΒΘρα]οτα ἔπ|886 

ὃ 
͵ 
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ὁ δ᾽ ὠμον, οὔτι παρϑένων ἕπωνυμον, 586 

φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων, προσίσταται, 581 
! 4.8 - - ὝΝ ς Ν ῃ , 

σύργοις δ᾽ ἀπιξιλεῖ τοῖσδ᾽ ἃ μὴ κραίνοι ϑεοῖς. 549 
Ὑ] ) ΡῚ Ν [2] Ὑ »ὝἩ - 

ομνυσι δ᾽ αἰχμὴν ἣν ἔχει μᾶλλον ϑεοῦ 

520 σέβειν πεποιϑὼῶς ὀμμάτων ϑ᾽ ὑπέρτερον, 80 

ἢ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ 

πᾶγγδὺ Ῥαυβδηῖαβ ΙΧ, 17, 4, οἱ δὲ οοοδβίοῃθ δία οὐΐϑιη νἹοϊη 

Ατηρ οἶβ Ζοίμίαπθ πποπατη θη πη ΘΟΙΠ ΘΠ οΥ δύ, ΕἸατη ἘλιυῚρΙ 468 

ῬΒοΟΘηβϑδιη Υ. 144 Ῥδυῃθηοραθαθ δα Ζϑίῃϊ τπομα!ηθηξατη 

σοηδύ 10, ΙΟΟῚ ΑΘΒΟΒΥ]ΘῚ ΤΠΘΠΊΟΙ,, 5604 ΘΟΙῚΠ] ααδθ ἰρ88 Υ. 1111] 

ΠΔΥΥΔίαστΒ οΥϑί ᾿ΤΩΠΠΘΙΊΟΥ. 

ὅ10--18 Ηἴἷἱο ϑχοϊαϊββα ῬαυΠοηορδθὶ ποπῖθη, απ04 τοϑρίοιππί 

ΒΘαιθηΐία, ΟΟ]]α5 οθίθυϊϑ ὩΌΠΌΠ παγγαίϊοαλθαβ ἀοοαϊ ΒΙ5Ο0Ἐ]. 

ῬΥΟΡΔΌΠΙ ΘΙ ΘΙ ΠΟΥ ΒΌρρΙ]ουϊῦ, 56 πηργαθηΐαβ ροϑὺ ὅ12, ἰηΐου 

γοῦρα ἃτοίθ οοπήαποία πέμπτον οὐ πέμπταιδσι .. πύλαις, ἰπϑογαῖί 

{υπλθίγαση ποὺ ΘΧΘΙΊΡΙΟ , 

Παρϑενοπαῖον ᾿Αρχαδ᾽, ᾿Αταλάντης γόνον. 

γΙ46 νϑύϑαμ ροβϑὺ ὅ84 πηοίηΐθ ᾿πο]αϑαιη οὐ δᾶ 469 δαποίδίδ. “--- 

Νοχῆθη ἀποῖβ οχοίροσ ἀθθθηῦ νϑυβὰ5 ἄπο ατιο8 ππιο ἰΥϑηβία]}}, απ τη 

Ροβί ὅ2ὅ Ἰθροσθηΐαῦ, Ὁθὶ ἢθὺ γϑρᾶ οὔτε σαρϑέγων ἐπώνυμον 

ΒαθοΡαηΐ απὸ τϑίθυγθηθαν οὲ νοθθ προσίόταται ᾿πινθημδίθ 56486- 

βαΐαν ἐφίσταται πύλαις. Ῥταθίετθα οὰπὶ ἘΙΤΒΟ 6110 Βἷο ἱπβθγαὶ 

Υ. 518 απ], ομΐϑϑα ΘΟὨ) απ οἴΐοηθ δ᾽, ἴῃ ΠΥ. νϑύϑα ὅ8ῦ οχοϊριθθδῦ, 

Ηδῆο σού ἢ} 8 ὙΘΥΒΒ Βθαθηὶ 6586, οἰϊδπιὶ τη6]1ὰ8 ἰης6]]1ρ᾽685 

οΟἸ]αΐα, βθοῦηᾶα ἡπη 1 πδιγδίίοηθ, ἰῃ ααἃ γΘΥβαα 5116 402 

51111}}8. ἀποῖὶβ ΑΥ̓ΡΊΥΙ νϑηϊ]οασιθηΐία, βθααϊαν. ὐθίθυαμη ΒΟΥᾺΠῚ 

γΘΥΒα ἢ δἰ τη πὸ ΠΟΙ Ώ 115. οδιιϑὰ ἔα αἰζθυ αὐσιιη ἰπίθυρο]αίουϊ 

ἰγὶθασθπαϊ : 564. αἰτατηητιθ τοί τὰθηΐαν Ηθυηδηη οἱ Ἐ1ΒΟὮ], πθαῖθ 

ΠΉΪΏΟΥ δύ 51: 0}}}Π{ππι40 νοΥβιιατη 521 οἱ 48. 

520 σέβειν πεποιϑώς, 1. 6. σέβειν τολμῶν ἀαῖ, αἱ Ῥ]αἴαγοθθο 

αἸσοηαϊ ρθηθΥΘ αὐᾶὴ, σέβειν ϑαρόήσας, δια δοῖτιβ, 564. ορίϊμιθ ὰῃ- 

βαπίαν. Ἐγτβίνα Ἠθβοθίῃ αἰχμὴν, ἦν λέγει. 
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Διὸς " τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσκόου 

βλαστημα καλλίπρῳρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ. 

στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηΐδων, 

δ2Ὡ56 ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα ϑρίξ. Αυδἧὄ 
οὐ μὴν ἀκόὀμπαστὸς γ᾽ ἐφίσταται πύλαις" 

το γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτῳ 

σάκει, χυχλωτῷ σώματος προβλήματι, 540 

Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηχανημένην 

880. γόμφοισι νωμᾷ, λαμπρὸν ἔκκρουστον δέμας᾽ 

φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα Καδμείων ἕνα, 

ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ’ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἰάπτεσϑαι βέλη. 
"Ἑ κι " 

"Ξ " Ἂκ 
Ν ! 

ἐλϑων δ᾽ ἔοικεν οὐ καπηλευσειν μάχην, 548 

522 ματρὸδ Μ. -- Νου ἀθθορθαὶ Ἡθυτηδηηιβ οχ [1015 1πξουὶ- 

οὐἶβ ποίδθ υϑοῖρθυ Ἰθοϊίοῃθπι βίᾳ δορός, ατἃ Ἰοοΐ νἱβ οὐ ρα ]οηγί- 

ἰμᾶο ρθϑϑη ἀαίθπσ. Οἱ ονθὴ ᾿ἰρϑυτη ἰδοθβϑοῦθ δαάθί, 1:6 ΥἹῪ 

αὐἰάθηῃ οϑί, 584 ραθυ, πϑαῖθ 1ΠΠπ|8 01 ἀοηο οΥἵαβ, 8564 ρδίσθ ἀσθῖο 

6 τηδίτθ τηοηίοο]α ἡδίαβ. 

ὅ20 8:1 γϑύθα ἰηίθρτα ϑιηΐ, οὐκ ὀχομπαότος ἷο 48 τηϊηδοὶ 

ΔΥΤΠΟΥΝ ΒΡΘΟΙΘ. δοοϊριθηαάστη οβϑὺ : ἤδη 46 υϑυθοσαμι δοίϑηςι 

ἦδτα βαρτα αἰχι. 

ὅϑ0 ἐἔχκρουστον δΒὶρη ιῆοαί βδίρηαμη ΘΙηΐηΘη5 ἰηὐι8 ΘΧΡΥΘΒΒΌΤΩ 

(ν. ΜἅΠΟΡ, Αὐομδθο]. 8. ὅ9, 2), πθαῖιθ δ] 167 δοοθρίδδθθ ραίο Επ- 

βίδα δα 1], Ρ. 1160, 49, ασυδιηαιιαη ἢ διιοίοσ ἴῃ ΤΉΘΒΘΌΓΟ 

Ῥαυϊδίηο θχροηϊίζαν ᾿'αποῦ αὐδίϊ, τπουϑυὶ ροίθϑῦ. 

81. 82 Ηδθο νϑ]ᾶθ οἸἰδπαϊοαμί. Ρυοοϊῖγθ οϑὺ ουὐπῃ Ηθρίμ- 

ΒΟΘΙΒΪΟ Ομ ΘθτΘ φῶτα Καδιιείων, ἵνα . . ἰάπτηται (ᾷοο οἰΐδηη 

ἸΌΤΑΥΙ ποηη}]11). 64 τ μᾶθο ααϊάθμηι βϑιϊβ ρᾶθοα βαηΐ, ῃϊβὶ 

βου θαίαν ἄνδρα Καδμείων, ἄ6. οὐὐαβ ἔογττμηαθ πυμηθιῸ Βἰμρ ]ατΐ 

ΤῊ ΟΠ οοηβίδί. 

ὅ88---ὃδό οὐχ ΒαρΘΥΙΟΥθτι5 πο ΘΟμδθεθηΐ, σαγθηίαιθ οἰ βα]8 

δἰπδυῖα ααὰ οθίθυϊ πη] ΒΘΙΤΏΟΠΘΒ ἰθγπ ηϑηΐαγ, ΕΧΟΙ 1586 ρμαΐο 

! 
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μαχρᾶς κελεύϑου δ᾽ οὐ καταισχυνεῖν πόρον, 

[Παρϑενοπαῖος ᾿ρχάς. ὁ δὲ τοιόσδ᾽ ἀνὴρ,] 

586 μέτοικος, ᾿“ργει δ᾽ ἐχτίνων καλὰς τροφὰς 
᾿" Ἀ 

᾿ ᾿ 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

λξ ἢξ ἋΣ 
Ὲ " Ἀ 

εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι προς ϑεῶν δδ0 
᾿ς ξ. Ε 

μὰ Ἑ ἝἜ 
τ , ! 

αὐτοῖς ἐκείνοις ἀνοσίοις κομπασμασεν, 
Ψ ! , 
ἢ τἂν πανωλεις παγκάκως τ᾽ ὀλοίατο. 

αὐΐϊπαθπθ νουββ αὐ οαμηθ5. πηαοίγριηΐα που. Δ υρὰ καπηλεύσει" 

μάχην; Ῥᾶ.]10 αἰϊύου ἀϊοία ααϑη Επηΐδηδ 111 ποι ὀδιροπδηΐθβ 

ῬΘΠΠαμι, 564 Ὀ6]Π ρου ϑηΐθβ᾽, δα πα απο), τῶν μετοίκων, πθροίϊα 

Δ] ὰἄογο δοῦίθ βαβρίοαίαν Κθοῖκ, Μϑύβαηλ Δηθρ μα] τ τι τι πο  Ὡΐδ5 

βϑθρϑὶ : πϑιὴ ἀπιοῖβ ΠΟΘΙ βιιργᾶ ΘΧΟΙ 1588. υἱάϊτηβ οἱ ὁ δὲ τοιόσδ᾽ 

ἀνήρ ἰπίθυΡοϊδίογθμι βαρύ. ΠΙη δου οἰϊδιῃ 884 οἱ 88 Δ ΑΘΒΟΏΥ]Ὸ 

Δ] αατοδί. 

86 Απίο πθηὸ γνϑύβαϊη ἰδοιηδθ βίρηα 18πιὶ πηι ροϑαθγδὺ 

Ὀϊηδουν, ααὰπὰ ἀθ γαϊϊοημθ ἃη  Πθίϊοα ἢ] βαβρὶοαγοίαν, ΜΔ Ιαθίαν 

111 ᾿ΕΐθοοἹθβ, αὖ οχ χαὶ ραυίζουϊα ἴῃ νυ 8 ἐότιν δὲ καὶ τῷδε 90]- 

Ἰ1ρὶ ροίθβύ, 0 46 8010 Ῥαυῖμθηοραθο, β6α Ομ Ή 1118 ἴῃ ἀπ γθύβιιηι ἀθ 

ααΐπαὰθ 4085 πυηπ5 Δάμπο ΘοΙΠηθογαν ούύ ἀπο  θ15 αἰ χῖββθ, απο 

Ροδίω ργορίοσγθι βίο Ἰηβε.πουδϊ, ααΐϊὰ βοχῦ βορυμπιίαιμθ ἀποῖβ ἸοηρΘ 

Α118, απ ΡΥΪοΥ ἢ ταϊΐο οί. Εὐδηι ροδὺ ἅπηὸ νϑυβατη ΠΟΠΠ.]]8 

ΘΧΟΙ 1886. οβίθηα!ν Ἐ1ίβοη]. Νϑιὴ οὰπὶ βϑααθηίῦτιθ. οομἸ ποίαβ. 8Ὁ- 

βυγάδηη βοηίθηϊδηι ργϑθθού : (51 νούογτιμη οοιηροίθα βθυθηί (ΔΠἴ6 

Θηΐπὶ ὙΘ 08 εἰ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι ΘΧροπὶ ὨΘααΘιμη6) ἱτηΐβ 6 γ6 Ρθυ]- 

τοηΐ. Τωοοἱὶ ἰπίορτηι ἴθι ἰία ἀθέου οοηδίτιβ οδέ Ηθιμηβοοίἢ αἱ 

πρὸς ϑεῶν ἴῃ δυόσϑέων οἱ ὀλοίατο ἴὰ ὁλοίμεϑα μηπίανοί, αἀδ8 

οὔϊδιηβδὶ ῬΥΟΡΔΌΠ]ΙΟΥα θββθηῦ αυδη) ΤΠ ν᾽άθη 1, δηηθη ΠΘ 810 

αυϊάθιη φρονεῖν δυόσϑεα κομπαόσμασιν γϑοίθ αἰ σου θα. 



6Ι 

,ὔ Ἁ -» ᾽ ’ 

ἐστιν δὲ καὶ τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν ᾿ρκάδα, 
νν ᾿ » Ν ἢ ὅ40 ανὴρ ἀκομπος, χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δρασιμον. 

Ἄκτωρ ἀδελφὸς τοῦ πάρος λελεγμένου " δ58 
- γ] 

ὃς οὐκ ἐάσει γλῶσσαν ἐργμάτων ἀτερ 
" - ’ 3 , Ν 

ἔσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλδαίνειν κακὰ, 
2.) }] »"ἭἬ - μῚ , ’ 

οὐδ᾽ εἰσαμεῖψψαι τεῖχος ἐχϑίστου δακους 
Ψ 

ὅ48 δἰκω φέροντα πολεμίας ἐπ’ ἀσπίδος" 

ἔξωϑεν εἴσω τῷ φέροντι μέμψεται, δθυ 
»"Ἢ »ἭἬ᾽ ! 

πυχνοῦ κροτησμοῦ τυγχανουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. 
Ξ: ! ͵ 

ϑεῶν ϑελοντων τόδ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἔπος. 

ὅ89. 40 τὸν Ἀρχάδα θὰ 5ἴμθ οοπίθιηρῦπι ἀϊοίαμη. νἱάθίαν. 

Αγὐοδαϊθιιβ Θηΐτη, ὨΪΒῚ [8]10Υ, βίο! ἀδιὴ [δοϊδητίδια ατδθοὶ ἐπ θα Ρδηί, 

οἵ. Χϑηορη. Ἠδθ]]θη. ὙΠ, 1, 28. 82. Ποῖμπάθ ΒΙΒΟΏ] οομ]θοὶξ δ᾽ 

ἐρᾷ, Μ. Ἡαυρὺ δὲ δρᾷ, ἨΗθἰμιβοθίῃ χειρὶ δρᾷ δ᾽ ὁ δρασιμον. 

Εμδιη Ῥσθίσθβ ΟἹ]. 1, 994 παροὺ χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον. 
ὅ44 ἸΤΑΡΙῚ ϑηρὺς ἐχϑίστου δάχους. Ἐϊεοῖο ᾿ητογργθίδπιθηίο 

ϑηρὸς 50ΥΡ51 τεῖχος. 

ὅ40 ἢ ξωϑεν Βαγρθβθ Ῥούβοῃ Ὀἰηᾶονέ. ἐξωϑε δ᾽ Ηοιπδηη. 

ΝΟΒΉ.11α Θχοίαϊθθθ βίδίαϊυ ΒΙΒ681] οὐ πο γθυβαη βῖ0. ᾿ἰπίθυριθ- 

ἰδίαν : ᾿ΒρΡΒΙπρῚβ ἰηᾶρὸ ΠΟΣῚ ΘΧΙΓΟΥΒΌΙη ἴῃ ἰηἰπηΐθο5, 584 οχίυηβ6- 

ΟἿΒ ᾿ΠΥΓΟΥΒΊΙΠῚ ἴῃ 5011ΠῚ ΤῊ] θη ἱρμοτη δι γτοἠϊοϊο. ὙΘΥΘΟΥ πΘ 

ὨΪΠ.1Β ΠΡ ΘΏΪΟΒΘ., ῬΥΘΘΒΘΥ τ πὶ αι π| ΒΡ υΐοτα βδιβ ἀοοθαηξ ἐξωϑεν 

6856 θαΐγω μν δὲς ηἠοθηῖα. ΥῸΧ οἴϊοβᾶ εἴσω, 4πϑτη να]ρο ἱποουηηοᾶθ 

ΟΠ τῷ φέροντι ἡπηρτπί, ἔογίϑβθβο ὃὲχ δαἀβουϊρίο εἰκώ οὐία δϑί. 

ΡΙαοοὺ Ἡθίμηβοθίμ!! οοπἠθοίαχα ἃ ἕω δ᾽ ἐκείνη. 

ὅ48 δ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ Μ. ἂν Ῥαϊθν, Ηδυπιδημ, δ] 18 

ΑΘΒΟΠΥ]ΙΠ ΠΟῸῚ ΒΟΥ ΡΒ͵5886. ἰΐδι ΔΌδαθ γϑύβα 709 β8ὲ5 ἱπιθ]]1ρὶ- 

ταν, ἂν δ᾽ Δ ΕΙ]δθθν, ααᾶπὶ γοοΐβ δέ ροβὺ ρϑυϊοα]ατη ροϊθῃ 8] Θ τὰ 

ΟΟ]]οοδἰϊοπθ πὴ πῷ ΠὈΙΠΔοΟΥΗ͂Ϊ αφυΐϊᾶθιη ἀποίογἰαβ5 ρυαθοδμι 6588. ταἱῃὶ 

Ῥουβαδβιί, Μο]ῖὰβ σὰν ΕἸΤΊΒ]ΘΥ, τάδ᾽ ἀν ΑΥ̓πΠα]4π5, ΒΙοιηῆθ]α. ϑ'ϑᾶ 
Θύϊδπη ἐγώ οβθηβίομθιι μαροί. Τίδαιθ ἀρᾶϊ τόδ᾽ ἂν... ἐπος. Υ͂. δὰ 
Ομοδρῃ. 219. 

! 
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ΧΟΡΟΣ. 

Ἱκνεῖται λόγος διὰ στηϑέων" 

δ00, τριχὸς δ᾽ ὀρϑίας πλόκαμος ἵσταται, 

μεγάλα μεγαληγόρων 586 

κλύουσ᾽ ἀνοσίων ἀνδρῶν. εἴϑε γὰρ 

ϑεοὶ τοὐσδ' ὀλέσειαν ἐν γᾷ. 

ΑΓΓΈΜΖΘΣ. 

Ἕκτιον λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέστατον, 

δδδ ἀλκήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν ᾿“μφιάρεω βίαν. 

Ὁμολωΐσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος 570 

κακοῖσι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν, 

τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα, 

μέγιστον ΄Ζργει τῶν κακῶν διδάσκαλον, 

660 Ἐρινύος χλητῆρα, πρόσπολον φόνου, 

χαχῶν τ᾽ ᾿Αδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον" 576 

ὅ49. 80. Υὸχ λόγος πθαᾳὰθ δᾷ Ῥαγίπθηοραθὶ ταϊηδθ, πθαπθ δᾶ 

ΠΤ ΠΔΙΥΘΟΠΘΙ ΓΘΙΘΥΥΙ ροίθδί, 8664 βρϑθοίαί δὰ ρυοχίτηδ ὑΘΡῚβ 

γοῦρθα. ΗΙβ 86 ΠΟΥΘΙΪ, 5664 ἰδηθῃ Ποβύϊαπι τηϑρη]οααθηϊα, ρ61- 

ἰθυυουΐ ἀϊουπηΐ νἱγρῖη68 : ν. 51] Θὰ Ἰοοιτη 270 5844. ΕΥαδίγα ἰρὶ- 

ἰὰΥ χαὶ τριχὸς ὄρϑιος ΒΙοπιῆο14 οἱ Ὀϊπᾶου, αὐ πᾶθο δοοιγδίϊιβ 

“ΔῈ ἰΒΊΓΟΡ ΙΗ οἱ5 τοβροηάογθηί. Νὅἕ ὀρϑίας απϊάθηι, αὐ ἀραα ροδίαμι, 

τη αἰδηατη 6556 ἰης6]Θχὶῦ ΗΘΥΠΊΔΏΏ. 

ὅ82. ὅ8 χλύων Μ. Οομπ͵οοθγαπὺ κλύουσᾳ, κλύουσαν, κλύουσας 

ΡΘΥ͂ ΟἸΊΠ65 Οᾶϑιι85, ϑ'6α ποιηϊπαίδνο χλύουσ (δῖ 010. 1 οὐ Ῥαυ. Ν.) 

Ροδία τιβιιβ 6886 υἱάθίιν, απδδὶ ργϑθοθᾶθγοὶ τρέμω. ΥὙ]αϊ Ηοίπι- 

βοϑίῃ. --- Ποῖπᾶθρ ἐὴ ϑεοὶ (ὁχΧ ϑεῶι ἴδοιμι) ϑεοὶ Μι ἘΕπιηθηάαίθ 

ΠΡΥῚ ΡΠΟΥ τη. 

δδῦ Ψυϊβο μάντιν ἱπθοποίῃηῃθ οαπὶ ἀλχήν τ᾽ ἀριότον ἡαπρί θα. 

Μαίδία ᾿μ θυ ρα οἴ 0 η 6 μάντιν δα]θοῦνο δοοίρῖο αὐ ἀρ ϑορβοοίθῃι 

ἴῃ ΑἸπρῃΐαγαὶ ἔγρτη, ΠῚ τοῦδε μάντεως χοροῦ, αὐδιπαθδτα Νιοκ 

101 βουύῖρϑβιί χορός. 

5ῦ8---θ1] ἐπεὶ τοὺς Ἠέλανος ἀπέκτεινε παῖδας Αλκάϑουν καὶ 



603 

᾿ Ν Ν τ Ἀξ ς Π 

καὶ τὸν σὸν αὐϑις θμοσπόορον, 

ἐξυπτιάζων ὄμμα, Πολυνείκους βίαν, 
, ) εἾ Ἁ " " γ ! 

δίς γ᾽ αντε λύμης τουνομ᾽ ἐνδατούμενος, 

ὅθ6 καλεῖ. λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα᾽ 

Δυκαυγέα (1. Λυχωπέα Β.1]1867) 5680]. Τγάθαβ, ἴῃ Αθϑίο!α ἰηίθγέθοιβ 

ἐγαῦνιθιιΒ ραίσΘ] 108, οὐΐδαι Αὐρίγουαμη γ68 οομίατθαβϑο οἰνιςδίθιη- 

αὰθ ἴῃ ἀυ85 ρϑιΐθϑ αἰβίγαχιββθ ἀἰοιασ, ἄπ Αἀτγαβίαβ οὖ αὐἱϊ ἃΡ 

6705 ρμδυθθαβ βἰθίθυαηῦ θ6]] τὰ, ΑἸρΒΙδύδὰβ Θ᾽ 846. διηϊοὶ ρϑοθιῃ 

διηρ] οί παν : α88 αΙΒΟΟΥ]85 ΕἸΊΡΏγ ΔΘ ρου βαϊα σοΙηροβίίδβ 6886 

Ὠθύμαιη οϑί. Ηδθο νυ. ὅδ8. ὅ9 5βιρῃϊποαηίασ. ϑϑασαπίαν Ὑϑυβιιβ 

ἄπο, 1115 γϑυθογαμα βἰγαοίασα ΒΤ Δ]]Π1τὴ, αὐἱθὺ5 Τγάθυβ Εα1188 

ϑνοοδίου οδϑαΐϊβαιιθ 8861165 ρρϑι]αίαῦ ργορίθγθα αὐαοα Πα}ὰ8 Ὀ6}}1 

δαοίου οχύϊίουιί. Ηδηο οὐ οδθβαπι ΑἸηρἱδυϑῦτη ἃ ΤγαΘοΟ δα τηο17- 

ἴθπὶ ἀβαὰ6 οδρίδ]!ϊ οὐἱο αἸββθάῖθβθο πᾶῦγὺ Δρο]οάοναβ ΠῚ, 0, 8, 

γϑίθγββ ἔμθυ]88 ββοαίαβ : μισῶν Τυδέα ὅτι παρὰ τὴν ἐκείνου γνώ- 

μὴν εἰς Θήβας ἐπειόε τοὺς. ᾿Αργείους δτρατεύεσϑαι. Ἰίδᾳιμθ. ἴθθοΥ 

Υ. δῦὅ9, αὐθὴὶ Ηδηηϑηη ἀδϑιηηδραῖ, πθαᾳὰθ ν. 8560 6 ϑρβθοΐοβϑ 

ΒΙΒΟΒ6111 οομπ͵]θούαγα ροβύ ὅ08 ἴπβθῖο, ρυϑθβοσυίη απαὰπὶ 11ΠΠ1|Ὸὸ Ῥο]γ- 

πΐοῖβ ποιῆθῃ ἃ ΨΘΥΡῚΒ τοὐνομ᾿ ἐνδατούμενος 5ΒρδΥδΥΪ Ὠθαπθαί, Οϑίο- 

ταμα Ερινῖος λητῆρα, ἷ. 6. βϑοθγάοίθῃι, οοηἼθοῖς ΑΒ τθπΒ. (ΡΆ1]Ο]. 

ϑαρρΡ!]. 1, ». 686), Δαβιθ1ῖο ΒΟΠ0]10 ἱθρέα, αποᾶ ἰδμθῃ Θοᾶάθμι ᾳΓ6 

δ γοοθπὶ πρόσπολον τοίθυυὶ ροίθϑί, 

ὅ02--Οηοὅ δούνθ ἔγαΐνοην ἱμθθν ὑμογοραης δγθοίο ϑμρθγοϊο 

“Ροϊμνιίσονι, δὲς ργο σοηυϊοῖο (α8]} ταοᾶο ἴῃ Τγάθιμι πι8ὰ8 θυ ϑί) 

ποηυΐηθ 7αοίο, τυοσαί, οὐ ἤαθα βαΐμν. ϑιηραα αἰ] ο1]]Ππιὰ. Ῥυΐτηο 

γοΥϑα αὖϑιό πρύδμόραν (ἀροθηΐα ΒΌΡΘΥ πρὸς 67880) ἀδελφεὸν Μ. 

προόμόραν ἃυϊ προόσμορον , αἱ 1ἰὈτ] ρΙθτίααθ, ἸΘρὶ} Βομο]αβίθβ, ααϊΐ 

ἰῃϊογργθίδίαν τὸν αἀξιοϑαάνατον" ῆ τὸν δυμπράχτορα αὐτοῦ. Ηος 

ὨΪΉΠῚ οϑί, οσιηὰ ἀδελφεόν ἃ ἰὐϊταθίυβ αἸΐθμᾶ. Εἰπιθηἀδίϊοι! 8. νἰδτὴ 

Ρταθίνὶῦ 560}801. Ρ., ααἱ οοηθοῖὶ σρούπόρον, απο γο]αϊξ 6588 ἀντὶ 

τοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ σπόρου. ΒιΙοπιξ, Ὠἰπᾶ. προόδμολῶν ὁμόσπορον. 

Ποῦτθθ ῬΆΙΟΥ αὖτ᾽ ἀδελφὸν, ἐς πατρὸς μόρον. Ηθγπι. οἸΪπι εἰς 

δ μόὀόπορον κάσιν, ἀοϊμᾶθ ἐς πατρὸς μοῖραν χάσιν. Ῥ΄ο οοτο ΠαθΘῸ 
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«γ᾽ -»" γ} Ν “- " 

ἢ τοῖον ἔργον καὶ ϑεοῖσι προσφιλὲς, ὅ80 
! " 5 - εἶ , , 

καλὸν τ᾽ ἀκοῦσαι καὶ λέγειν μεϑυστέροις, 

πόλιν πατρῴαν καὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 
9 - ! ΓΟ Ν 2 λ 

πορϑεῖν, στρατευμ᾽ ἕπακχκτὸν δμβεβληκοτα. 

6570 μητρὸς τὲ πληγὴν τίς κατασβέσει δίκη; 

πατρίς τε γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδῆς δορὶ ὅ8δ 

ἁλοῦσα πῶς σοι ξύμμαχος γενήσεται; 

ἴῃ πρόόσμορον ἰδίθγοΘ, ὁμόόσπορον οὐ 6Χ Πυΐαβ γοοΐβ ἰηξθυργθίδι 6 

ἀδελφεὸν οὐαμι 6888. ϑαρρΙουῖ Ῥοίθβὺ λοιδορῶν, 4ποᾶ δἐΐαπι Ηδτ- 
ἱπηΡῸ ρΡΙδοῦ ββθ νἱᾶθο, γ6] 816 αὐϊᾶ. ὅ'ϑα οτηηΐπο ἰθηθπάση, απο 

ῬΥΟΡίΘυ 11148 οομ͵θοίαγαβ ΤΟ η60, Ατηρῃίδγϑαπι, απ 6πὶ δα ρογίϑιη 

Ηοτηο]οϊᾶθηη ΘΟ 50 1{|586. Ροδία πᾶυγοῦ, Τγάθιμ οὐ ῬΟΙγμθθη ΠΟῚ 

ΘΟΠΒΡΙΘΘΘ, Ὡθαὰ6 βἰδίϊοηβ βὰ8 τϑ]οία δα 111085 106 ἔδοθυθ, βθα ἴῃ 

ΔΌΒθηΐθβ ἰηγυθῆϊ, πὖῷ βαρτα Τγάᾶθιβ ἀρβθηΐθηι Ατηρ ῃϊδύϑάτη γ8}]1- 

Θαναγαΐ, -- Υ͂. ὅ08 1ΙΡΥὶ ὄνομα. Επποπᾶανι: βομᾶϊ. ἐξυστιάζων 

ὄμμα ἴεγθ ἰάθιη εϑὺ ηποά ἀνατείνων τὰς ὀφρῦς. -- Ῥοίπᾶθ ΠΡ τὶ 

δίς τ᾽ ἐν τελευτῇ τοὐνομ᾽ ἐνδατούμενος, α4ὰδθ. 5680]. ἱπίογργθίθίυν 

εἰς δύο διαιρῶν τὸ ὄνομα τοῦ Πολυνείχους, τὸ πολὺ καὶ τὸ νεῖκος. 

Αὐ ἐνδατεῖόσϑαι Θομδίδηθ! ἀϑὰ ἃραά ἰχαρίοοβ 4 δοίη 8 νου 18, 

τηϑ ΧΙ θα 6 ΟΟὨ ΤΊ ΘΙΙΟΒἰ5., ὈΒΌΓΡΘΙΟΥ : 510 λόγους ὀνειδιότῆρας 

ἐνδατούμενος Εαγὶρ. Ηρτο. ἔσαν, 218, πθ ρίυτα δῇρβσγσδιη. [{Δᾳὰ6 

ΑἸπρῃΐδγδιβ Ό15. πλ8]6 οτηϊῃδίππι Ποιμθηὴ Πολυνείκης ἱπο]αταδῦ, πΘ0 
ἰδίηθη ἤος ἔδοϊδ ἴῃ οὐ Οἢἶ5 ἤπθ, αὐἱρρ απᾶθ ἱπᾶθ ἃ γϑῦϑαι ὅ06 

Βοαυδίαγ, 8564 Δ0 π8ὸ ϑχοϊδιηδίϊοηθ ἱποὶριύ. ὙΙᾶθβ γϑυθᾶ τ᾽ ἐν 

τελεύτῃ σοΥΤαρία, 658θ. ΗρΥΔη δυδεχτέλευτον τοὐνομ᾽, ααᾶθ νΟΧ 

αὖ γϑοΐθ ἰουπηδία 810, 46 ᾳαὰο ἀμπθιῖο, ἰδηθη Ὡθαὰθ αὐίϊοι 8. 580 

ἰοθο ροβίϊι8 ϑδῦ, Ὡθαὰθ νὸχ δίς Δ] οἰθηάα ογαῦ.. βουῖρβὶ δίς γ᾽ 

ἀντὶ λύμης, 60]]. κοόμιον ἐπέων δὴν ἀντ᾽ ἀγορῆς ϑέμενος ἴῃ 

ΟΙΟΠ15. 1116 οἱθρία δ] γλϊηῖδ. 

ὅ006 χαὶ ϑεοῖσι, αὐϊβ νογο. ΝΟΙΪ Ἰπηροῦθ καὶ . . τέ. 

ὅ10--Τὸ Τ1ρυὶ οὐ βοβο]α μητρός τὸ πηγὴν» Θυὰ8 ἸθοοηἑΒ 
ΔΡΒαχαϊα8 Ὠ᾿Πἀουἤπὶ τπουἱῦ, αὖ ΠῸ5 {γ68 νϑυβι8 ἀδιηπαχοί. ΒΕ ΊΒΟῈ] 

τροφῆς δὲ πῃγῦν. ὥρα ϑθηΐθ τ }}1}}] ὨΘΧιΒ ΘΥϊηοἷ: ὙΘΥΔΙΏ 6886 
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ἐγωγε μὲν δὴ τόνδε πιανῶ γύην, 

μάντεις κεχκευϑὼς πολεμίας ὑπὸ χϑονὸς. 

δ1 μαχώμεϑ᾽, οὐκ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον." 

τοιαῦϑ᾽ ὁ μάντις ἀσπίδ᾽ εὔκυκλον νέμων 590 

παάγχαῖλκον ηὐδα" σῆμα δ᾽ οὐκ ἐπῆν κύκλῳ. 

οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει, 
βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος, 

80 ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα.. 

τούτῳ σοφούς τε καἀγαϑοὺς ἀντηρέτας 5θὅ 

πέμπειν ἐπαινῶ. δεινὸς ὃς ϑεοὺς σέβει. 

ΕΤΈΕΟΚΠΖΗΣ. 

Φεῦ τοῦ ξυναλλασσοντος ὄρνιϑος βροτοῖς 

ϑϑια]θυὶ οοη)θοίαγδπι πληγὴν. δίσιξ ηναϊγὶς οαθάθς5 πρμἰΐο 7μν6 ρμν"- 

φαίμν., 85 ραΐγῖα ναδίαία τμϊΐο ραοίο υαϑίαϊονὶ απιΐοα [ἰο. Μοχ 

πατρὶό δὲ Μ. πατρίς τε ΒΟΒ. 

ὅ18. 14 τήνδε πιανῶ χϑόνα οἱ ἐπιχϑονοό Μ. Ἠοο Ἶδιι ἴῃ 

1 Υ15. ΠΟΠΠ]115 οογγθοίσιῃ, 1ΠΠπ ορτορὶθ θιηθηᾶδυι Β ΒΟ], οὐ7ὰ8 

οοῃ)θοίαταπι γύην ἴρ80 γῦρο πιανῶ αποἀϑδιηπηοᾶο Θομῆγτμδυῖ δἱΐ 

Ῥἰπαονῖ. ἘδΡαϊαπι που ββίπηδπὶ βἰρηϊῆοδς ΒοΠο] θη. οὗτος γὰρ ἐκεῖ 

καταποϑεὶς ὑπὸ τῆς γῆς ὕστερον μετὰ ϑάνατον ἐμιάντευεγ. 

ὅ10. 11 εὐκηλον ἐχὼν Ργύ. Μ. 88 566. δάβουίρβιὐ γρ. εὔχυχλον 
γέμων, Θἷ 5ῖ0 ΠΥ] ρ] σῖτα. εὐχήλως ἔχων Τόπποι Ηδυίπηρ' ΒΙΒΟΗ], 

εὔκηλος γέμων Ῥτίθῃ; αδθ ὙΘΥΘΟΥ Ὧ6 Οὐπὶ ϑη ΘΟ θη 08 ρΡαρηθηΐ. 

Βοίμᾶθ ἐπῆν σάχει Ὀϊπάοτί. βοᾷ χύχλῳ τοὶ δῃΐθ οοσ]οβ ροῃΐΐ, 
ἤθαὰθ ἱηρταίθ, αὖ τη] αυϊᾶθπι νἱἀθίθυ, ροϑὺ εὐχυχλοὸν ᾿ἱπξθυίαγ. 

ο.8--Ὁὁ᾿0 ααθῃ ἴῃ βοθηδ ΤΟΙ Υθηαυ, βρθοίδίοσθϑθ Ομ ηθ8 ἴῃ 

Αὐιβύϊάθμι, τὸν δίκαιον, ΟΟΌ]05 οομγθυ δα ἀἰϊοαηίαγ. Ηΐπο δχρ]!- 

οδπάσπμῃι νοις αποᾷ Ῥ]αἰαγοπ8 ἴῃ Ὑιϊα Αὐἱβί, ο. 8 Παρ δοχεῖν 

δίκαιος αἴἴογιαί, αἀαατη 4111 διιοίοσθβ οὐ Αθβοθ ΠΡΥΪ ΟἸΔΠΘ5 

δοκεῖν ἀριότος μαδθαπί, ΤΩ0608, 51 ἰδμί οβὲ, ἀρᾷ Ἡθυπιδηπαμι 

γἱαθδ8. 

ὅ88. 8Ὰ4Αἃ βροτοὶό μ᾽. βρυτοὶδ τοο. Μ. δυσσεβεστέροιό Μ. 

9 ᾿ 
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δίκαιον ἀνδρα τοῖσι δυσσεβεστέροις. 

ὅ8ῦ ἐν παντὶ πράγει δ' ἔσϑ᾽ ὁμιλίας κακῆς 

κάκιον οὐδὲν, καρπὸς οὐ κομιστέος" θ00 
ΡΝ »᾽ ; ΡῚ ,’ 

ἄτης ἄρουρα ϑανατον ἐχκαρπίζεται. 
"} ἢ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 

ναύταισι ϑερμοῖς ἐν πανουργίᾳ τινὶ 

690 ὄλωλεν ἀνδρῶν σὺν ϑεοπεύστῳ γένει, 
"} Ἀ , 7 ἢ , 1 

ἢ ξυν πολίταις ανδρασιν δίκαιος ὧν θ06 

οαπὶ 1ΙΥδ ΠΟΠΠᾺ]]18 οὐ βομο]αδίθ Α. δυσσεβεστάτοις 6 Ῥατ. Κι. 1. 

ΑἸ τβαὰθ 11 Ργ15 τθοθρουαπῦ Ἠδθυμι. οἱ Ὀ:ηᾶ. 

581 οογίαίίπη ἀδηηηδ αν ἃ ΒΌΤΩΤΩΙ8. οΥὐἰ10185. Αὐ γ ΥὈ 18 καρπὸς 

οὐ χομιότέος ἰτδιδιίιβ δά ἤθη γϑυβατη ἰΐα ρᾶγαίαι, αὖ 60 ΤΘοῖβο 

οἴὔδμα 116 οὔϑοῦυγὰ δὲ τηϑηῆοα Το] παυδηΐαγ, θηϑιῦ μἢοο Πιηδογί, 

ψαΐ ἠοήαπα οοπἠθοίατα καρπὸς ἧς ἀξύμφορος Ῥοδίδθ τηθπιθτα 8πη- 
Ραΐαΐα 5δῆδιύθ οομπαίαβ οϑί. Ταϊη γογοῸ, αποα Υἱοβθ ἀοοίοβ ἔπ ρ 1588 

ΤΩΪΤΟΤ, μ΄ῖ΄ο Εἴθοο115 Ὑϑύββ ἴδῃ ϑροεΐθ Ορροῃϊαῦ ΠΘΠΠΙ ὙΘΙΌΣ, 

βαϑεῖαν ἀλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος » αὖ Θαυϊάθπι Ὡ811ὰ8 ἀὉ018 

ἴθπὰ αυΐῃ ρϑπαίηιιβ 51, ἘΕγαβίτα βομξ, χαρπσὸν οὐ κομιότέον- 

ΕὮΡΘΙ ἡ ̓χκαρπίζεται; πθαὰθ [Θ]]}1ΟΊΟΥΘ8. 8]1186 οοη͵θοίαγδθ, αὐἱθαβ 

οτ  ΙΟμΐ8. Υἱβ ἰπέγϊηριτασ. ΒΘμ6 8000]. λύμης χωρίον ἡ τῶν πονηρῶν 

φιλία : ϑυπῖ ἰΔτηθῃ 8118 λύμης χωρία, οὐ ᾶ60 ἴπ ἀπίνθγϑαιη ἀϊουῃ- 
πὰ} ΟΠ 50] τὴ 46 τπϑ]ουατη βοοϊθίαίθ, 566 οϊδιῃ 46 οϑίθυὶβ γ ΡΒ 

απογτὴ θὰ ἡδίαγα οϑί αὐ δχϊηὶ ΠΟ ὉΠ ΘΥΥΘ ΠΟ ΡΟΒδ1ηΐ. 

88 844ᾳ. ϑπρογίοτα 1] υϑἰχαηία" ἀποῦαβ ΘΧΘΙΏΡ]158, δ] ἴθ γῸ 

ΟΥἰθββῖσηο οἱ ἔθυθ ῥυΌυ θυ Ἰοοο παρῖίο (ν. ΝϑορθΊβΌ8 0, Νδοι- 

ΒΟΙΠΘΙΊΒΟΠ8Β ΤΠΘΟΙ]ορΙΘ Ρ. 82), δ]ΐοσο δα στη ργϑθβϑθηΐθιη 800ο- 

τηοᾶδίο, ααΐθιιβ Π1}1] ργοΐθοίο 1ηθϑύ απο ἰηἰουρο δέ ο5 5 ΒΡΙ οἰ ΟΘῚὴ 

τηογϑαῦ, Ὡθαὰθ ργααθηΐίου ΒΙΒΟἢ] ν. ὅ90---92 ΘΧΌΪΑΥΘ 581. ϑ'ϑα 

δηο ΘΟὨ ΘΟ γἈπ β8 018 γϑξαίδυαηΐ θοκ οὐ Ηθἰμβορίῃ,. 

589 ναύτηισι οἱ πανουργίαι τινὶ Μ. Ηοο ρτὸ πανούργοις τιδὶ 

ἀϊούμμη 6586. 7χΧ6 ἡρραύ ΕΒ (ΒΟ0Ώ1. [Ι΄θὴ ΟΠ Ώα]11ὰ Θχοὶϊββθ βίαθαϊ, 

Ὀιπα, ἀοαϊν πανουργίας πλέῳς, ὙΘΥΒΌΤα ἴῃ ἤπθ τη] ἱπηρουί6 

ἃ. ΟΟΥΘΟίοσΘ χρθέμπι 6886 βίαίαθηβ. {ΠὈ{π8 406 γαίϊο Ὠαρϑί αἴιο 86 
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ἐχϑροξένοις τε καὶ ϑεῶν ἀμνήμοσιν 

ταὐτοῦ κυρήσας ἐνδίκως ἀγρεύματος, 
πληγεὶς ϑεοὺῦ μάστιγι παγκοίνῳ ᾿δάμη. 

986 οὕτως δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω, 

σώφρων δίκαιος ἀγαϑὸς εὐσεβὴς ἀνὴρ, 610 
μέγας προφήτης, ανοσίοισι συμμιγεὶς 

ϑρασυστόμοισιν ἀνδράσιν βίᾳ φρενῶν 
τείνουσι πομπὴν τὴν μακρὰν πάλιν μολεῖν 

600 Διὸς ϑέλοντος συγκαϑελκυσϑήσεται. 
δοχῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, 615 

οὐχ ὡς ἄϑυμος οὐδὲ λήματος κάκῃ, 

ἀλλ᾽ οἶδεν ὡς σφε χρὴ τελευτῆσαι μάχῃ, 
εἶ καρπός ἔστι ϑεσφάτοισι “οξίου. 

οοΙμηθηαοθί, 5664 ἰδιηθῃ τϑ] πὶ καὶ τησύαῦθ ἴῃ ἐν. αὖ ἰδοίαμη οϑὺ ἴῃ 

Ραν. Κ. 1,. οὐ δὴ Ηδυίΐϊθηρσρο. Ἐοάθιῃ βρϑοίδιϑ νυἱάθίαι. 50}|0]. Α. 

ϑερμοῖς καὶ δπουδαίοις εἰς τὸ πανουργεύεσϑαι. 

ὅ98. 94 Τύὐθυὶ ἐχδίιως (βῖ5 Μ.) δα ἐνδίκως οἱ δάμη. ϑρθοὶ- 
ο86 Ῥυΐθῃ ἐχδίκοις, αὰὸ τϑοθρίο Ὠϊπᾶάου ἢῸ5. νϑυβαβ ὑγδηβροβαῖί, 

ὨΘΟΘΒΒΑΙΟ 564. γϑ]ᾶθ ἱποοιηιηοᾶθ, Ιίαᾳαθ δᾶ ἐνδίκως τοαθαπάσμ, 

ααοα 80 ΕϊθοΟ]18. ΘΟΙΒ1Π10 ΠΟΏ. Δ]θηστη νἱαθίαν. 

ὅ98. 96 οὕτως δ᾽ ὁ ργ. οὗτος δ᾽ ὁ τοῦ. εἰ οϊκλέονδ Μ. Μοχ 

ἀγαϑὸς ποὴ Ρ]0Β οἰδπβίοπὶβ παρϑὲ αι ἀγαϑὴ διάνοια Ἐματα. 972, 
αὖ ὩΘατ6 ἴῃ χεδγνὸς τηπίδη πη, πθαὰ8 νϑίϑ8 ἀδιηηδηάιϊβ νἀ ἀθαίαν. 

ὅ99 πθᾷᾳὰθ ΟοΙηηοθ Θχρομὶ, ἤρθαὰθ ρῬγΟθΔΡΙ Θ᾽ ΘΙ ΘΉ 811, 

Ὠθαὰθ ἱπίθυροϊαίουϊ ὑγῖρθαὶ ροίθδί, σάλιν Μ. πόλιν 10Υ1 ΡΙ]ουίατιθ. 

ἐπὶ τὴν εἰς Αιδην ἀποικίαν ἑλκυόϑήσεται μολεῖν τὴν ἐναντίαν τῇ 

εἰς Ἄργος 8080]. Μ. καμπὴν τὴν μακρὰν Ηβἰπιδοοίμ,, τὐ ἀϊοίθιν 

κάμψαι διαύλου ϑάτερον κῶλον, χάμπτειν τὸν βίον. ΜΙΒῚ ἴῃ 

τηθηΐθιῃ γϑηϊν μὴ μακράν. Βθαυϊναν Δα! απὸ δα ψϑυθιπι 

δυγκαϑελχυσϑήσοται νἱᾶ ταπηϊαίαν, 
602 ἄϑυμον ΒΟΡ. Ὠϊμπα. 

004 ἔσται Μ. «ὐυοὰ αυθιαητ!β οϑβού. Ὀγαθβίαὶ ῬΥϑΘΒΘΏβ, 

ᾳυοα ἴῃ ΠΠὈγῖ5 φαϊθαβάδπι οχίαί δὲ ΒΌΒο]ο εἰ ταῖς τοῦ Απόλλωνος 

λ 
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6065 ὅμως δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ φῶτα “ασϑένους βίαν 650 

ἐχϑρόξενον πυλωρὸν ἀντιταξομεν, 

γέροντα τὸν νοῦν, σάρκα δ᾽ ἡβώσαν φύει, 
φιλεῖ δὲ σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ καίρια, 619 

ποδῶκες εἰς χείρωμα δ᾽ οὐ βραδύνεται 

610 παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωϑὲν ἁρπάσαι δόρυ. 
ϑεοῦ δὲ δῶρον ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς. θὰ 5 

ΧΟΡΟΣ. 

Κλίοντες ϑεοὶ δικαίας λιτὰς 

ἡμετέρας τελεῖϑ᾽, αἷς πόλις εὐτυχῇ, 

μαντείαις τέλος ἔνι ΠγΙΠΔΥΙ νἱάθίαγ. [ἢ πηϊνούβαμι Ἰοαυϊ ον ἀθ 

ΑΡΟΙΠηΐβ οὐδ οι] 15. σΟΥ ἰββίτηβ, τὸ Βορῃοοὶθαβ Οϑάϊριιβ εἰ Ζεὺς ἔτι 

Ζεὺς χὠ Διὸς Φοῖβος δαφῆς. 

607 φύσει ΡΥ. φέρει 560. Μ. φύει ΥΥ 811. Ηϑτυτα. Ὀῖηά, Β 50}. 

ΤΒΓΠΘΗΘἢ ΠΟ 56ηθη, αὖ οὐϊάδιη νἱἀθραίαγ, 5664 πνθηθ πὶ 56Ώ1]1 

Ρυπάθηϊα (101 ραίοί. 5ζ1ο Ρίμάαγιβ Ργυίμ. ΕΥ̓, 282 ἐν δὲ βουλαῖς 

πρέσβυς ἐγκύρσαις ἑχατονταετεῖ βιοτᾷ. ὁ΄ 

008 πῖο ἰηβοσαΐ, ααὰ ροϑὲ 6004 Ἰορουθίιυ, Ηδθο θηϊμη 

ῃθατι6 ἴῃ ΑἸπρῃϊα ϑαϊη, ἤθατιθ ἰὴ ΑΡΟΙ]Ἰμθὰ οδάθιθ, 564 δα γη1}1015 

ΤΠΘΡΔΩΙ ἰαπάθηι ρουϊηθυθ, οὈ]αθθ ποίαία ΑἸΩΡΠΪαΥαὶ ἴῃ (4}1 

[θη ροῦΘ ΠΟῺ 5815. Ορρουύιπδ οὐδίϊομθ (οὐχ ἀνδρ᾽ ὁπλίτην τοῦτο 

δεὶ στέργειν ἔπος), ὙΟΥΙΒΒίτηθ τηοηῖ ΒΙΙΒΟΏ], αὶ ἰϑηηθη ΤΩΪΠ 5 

Ῥθηθ ἤπηο ψϑύϑαμι ροϑὺ 610 οοΟἸ]οοαν!ΐ, 

6009. 10 ΤΑΡΥὶ ποδῷῶνχες ὄμμα, χεῖρα δ᾽ οὐ βοαδύνεται, αδο 

510. δῖηθ0. ΘΟ) ΠΠΟΙΟη8. Π6. ΟἸΪ58580. ΑἸΪ6 ΠῚ ΥΘΥΒῚ ἃ ΠΟΡῚ5. ᾿ηβουΐο 

ἔουυϊ ροίουδηῖ, ὈΙμάονυῦ μᾶθὸ ἰπθυροϊδίουι {ὐἸθτ1ῦ, ΒΟΥ ΘΠ ΈΤη 

ΡῬαίανὶ σοδῷχες εἰς χείρωμα δ᾽. 00]]. ποδῶχει περιβαλὼν χαλχώ- 

ματι ΟΠοῦρῃ. ὅ78.. Μοχ σαρ᾽ ἀσπίδος αὐ 5ἰπῖδίνα, δόρυ θηδθηι 

(ποθὴ Παδίαμι) Ὀθη6 ἰηἰουργθίαίαν ΒυπηοΪς. 

613 15 ἀϊδογθραὶ ἃ ψϑύβηι ΒΟΡΪθο, ἤθαῖθ γοίαμη ὡἧς πόλις 

εὐτυχῇ 8815. ῬΥΟΡΥΙΟ δ4 Ὑϑῖὴ Ῥγδθβθηΐθηῃ οἱ δά ὑϑρὶ8β σθῦθᾶ Θ0η- 

γοηΐγο νἱἀρίαν, ο]οίο ρ]οββοιηδίθ ἡμετέρας ΒουΙ θη ἀπ μαΐο 

τελεῖϑ᾽, ὡς πόλεως πρόμαχος εὐτυχῆ. 
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: δορίπονα κακχ᾽ ἐχτρέπον- 

616 τες εἰς ἐπιμόλους " πύργων δ᾽ ἔχτοϑεν 

βαλὼν Ζεύς σφε κανοι κεραυνῷ. 680 
ἉΓΓΕΟ.ΟΣ. 

Τὸν ἕβδομον δὴ, τὸν πρὸς ἑβδόμαις πύλαις 

λέξω, τὸν αὐτοῦ σου κασίγνητον, πόλει 

οἵας ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας. 
620 πύργοις ἐπεμβὰς, ἀπικηρυχϑεὶς χϑονὸς, 

ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιαχχάσας, 685 

6014. 16 ἐχτρέποντεδ γᾶ ἐπιμολουσ Μ. ϑᾳρεῖ ἐπιμολουό Υθ0. 

εἰς 8ογρδ1:, γᾶς πρὸς ἐπιμόλους ΠΡ ΠΟΠΏΜ]]. ἐς γᾶς ἐπιμόλους 

Ἠδτηδηῃ, αὐοα ΠΘαῈ6 ἃ ργαθοϊίαϊθ, ὩΘαῸΘ ἃ ὨΠΠΘΙῚΒ 56 ΟΟΙΠΙΘηδί. 

ἴτηο γᾶς ἱπίογρο]δίθμη οϑὺ, ὯΘ ἐκτρέποντες δθημθίνο δ0 Οαγογοί, 

ἴδγθ αὖ 5680]. δάβουρβιὺ τὰ ἀπὸ τοῦ πολέμου καχὰ ἀπὸ τῆς γῆς 

ἐπὶ τοὺς ἐπελϑόντας τρέποντες. ιάογαπί ῬΑΙΘΥ οὐ Ἡδίτηβοοίῃ. 

616 ΑπΠβιορ διὰ ρυδθοθᾶϊῃ βοχίαγη βου Ομ] ρᾶ1, απ οἱ 

ΠΠΤΏΘΥΟ ὙΘΥΒα τὰ οὐ αν ΊΒΙ οη6. ποι 56 τοϑροηάθηί, ὐιηααθ θηΐτη 

Ἰοραηύαν {ΠἸΠ]ΘΟῚ ἄπο, ἄθοθμι, ἀθοθη, βϑρίθιη. Εὐϊαπι αὐἰηύδηι 

ὩπΗΝ1 αὐἰηὐδτηᾳὰθ ΤΘΡῚΒ αἸο]οηθιη, ααδ βίσορμϑι ργδθοθαπηύ, 

ΟἸτὴ τπαοίτοιηΐα σὙϑυϑιιβ ΘΡ 856. ΒΌρΡΥῶ ΘΟΠ)ΘΟΙπη8. [18 ΔΥρτι- 

Ιηθηἴ15 ααδθ 84 ν. 846 δἰξα]χηιι5 δαἀθηάδθ δμὺ Ἰοοογιηι οἸδαβ1186 

ΒΙΠ]]ΠΠΙτηδο : 

ϑεοῦ ϑέλοντος τὸδ᾽ ἀν ἀληθεύσαιμ᾽ ἔπος. 

ϑεοῦ δὲ δῶρον ἐότιν εὐτυχεῖν βροτούς. 

617 τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδοόμαιό Μ. τὸν πρὸς ορίϊμηθ 1) 1η4. οομ͵θοϊί, 

ἶρθ8θ. ἐδιῆθη βουῖρβὶὺ τῷνδ᾽ ἐφ. ΑἸΙ τόν τ᾽ ἐφ᾽, νῦν ἐφ᾽, στάντ᾽ 

ἐφ᾽. Ὀϊοῖύ σύλας Κρηναίας, 564 τηδῦιδ 4αϊᾷ βοπαὺ βορίζηνα ρονία, 

αποα οἰΐατη ΕἸΣ ΡΙ ἀθ τι ΤΟΥ 556 νἹἀθίῃν αὖ ἴῃ δ ΠΟΙΊΘΗ ΡΓΟΡΥΪΌΠΙ 

οχηϊἰογοί. Υ. ῬΏΠοθη. 1141. 

019 οἷά γ᾽ ῥ᾽. οἵας γ᾽ τθ0. Μ. Ἐοχίαβθθ σόλει οἵας τ᾽ 
ἀρᾶται δοί τ᾽ ἐπεύχεται τύχας. 

620 ΤΑΡΥ] καποχηρυχῦ εἰς χϑονὶ, υἱδὶ φποα Ῥαγ, ἴω. χϑονὸς 

ϑ0Π0). Β, ἀναγορευϑεὶς ἄρχων, 4αδιῃ ἰπἰογργθίδιϊοηθμι 4ῸΪ {πΘὨ 

λ 
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σοὶ ξυμφέρεσϑαι καὶ κτανὼν ϑανεῖν πέλας 
ω Ἔ κ ὴξ "Ἑ Ἕ 

ἢ ζῶντ᾽ ἀτιμαστῆρα τῶς ἀνδρηλάτην 

0265 φυγῇ τὸν αὐτὸν τόνδε τίσασϑαι τρόπον. 

τοιαῦτ᾽ αἀὐτεῖ καὶ ϑεοὺς γενεϑλίους 

καλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν 640 

Βα] ὕύθπη βου ρδηΐ καναχηρυχϑεὶς. ὯΘ 50 ααἰάθπι ααοᾶ νο]απὺ Ββδ 18 

ἀθοϊαγαῖαυ. Υοορθ ἀποχηρυχϑεὶς ῬθΘπ6 ᾿ποπαῖϊξ Κϑοῖς ροία8 δΔ}- 

αϊσαύπμη ἃπαὺ ΘΧΌ]Θ ἀθβίρηδιί. Ιάθπι ΘοΙημθηᾶαν! χαποκηρυχϑεὶς 

χϑονὸς. Ὀθροραὺ ἀἁποχηρυχϑεὶς χϑονὸς. 
0622 ῬοΟΪγῃΐοθβ οὑπὶ ἔγαίγθ ΘΟΏΡΥΘαΙ ροϑί, Οποᾶ 8Βὶ ουθηϊδὺ, 

ΘΧ ΡδίΓΙΒ ᾿ΩΡΥΘΟΔΙΙΟηΘ 8586 ὑπ ΟΠ 1110 πγαίαϑ οα6 46. ρΡϑυϊ ΓΤ 

Θ886 ΡῬΓΟΒΡ6 δβοϊΐ ; βίη χη 8, ἔγαίγθ ἴῃ ΘΧΙ]Π πὰ οἰθοίο ϑαϊτι ΧΙ] τὴ 

Ὁ]ΟΙΒΟ1 να]ύ, ΝΟ ογαῦ ΟἿΥ τη γθία! ΕΙΊΒ6}1 Θμ ραρηδθ Θυθα ΠῚ, 

αὖ ΓΑ ΤΙ ἰηἰογΐθοίο βαρουβίθϑθ θϑϑοὺ, ἃ ῬΟ]γηῖοΘ οὐηἱτ, ὯΘ6 Θοη- 

Ποθυθ ἀθρθεραὺ χεανεῖν ϑανῶν δαὶ χταγνεῖν ὅε καὶ ϑανῶν, 50.166 

αὖ Υ05 ΡΥΠηαα ἱῃἤηϊίῖνο, ϑβοουαπηάδγία ρδυίοῖρῖο ϑπαπίϊανοίαγ, 

Νοαὰθ ϑῃΐμῃ δα δῆ Ιθρϑθῖη Ἰοαπθθδηίαν αγδθοὶ, 501111 111 6011ο- 

οδίϊομθ, Ποη ἀθο] αὐ Ομ! 8 γΘΥ θΟΥτ τὰ ΠΟΙΠΙΠ ὉΠ] 4Ὲ6 ααϊα ΡΥΙΤΊ ΔΙΪΆΙη, 

αὐ14 Ββθουπάευατη οϑϑοί βιρῃϊῆοαθ; Π1πι|4ὶ( δαΐθη οὑπὶ ΠΟΒΟΓΙΒ 

ΒοΙΙηΡΒ. 118 Θοηγθηΐϊί,, ταὖῷ ΟΠ 80] γθηῦ ΔΡ ᾿ἰηἰου θοῦ ᾿ηἰουῆοί. 

ὅρα ᾶθοὸ ϑχοϊἀθυιηῦ υἱγὸ δου βδίιηο απ8πὶ Ρ] γί, δα ἤδη δτα 

βϑηζθηίίδηη βδϑη δΥριτηθηΐα ΟΟΠΘαΙΓΘηἑ, Ορίέϊηθ ἰάθη δορτθ 

ἀορίἄθσαυϊ νουρατῃ Πηϊύαιη ἰηςθ]]χὶῦ νϑυϑατηαιθ Θ ΧΟ 1586 βίαὐαϊῦ, 

ααδθ οομ͵θοίαγα οὐϊδηὶ 60 ΟΟΙΠ ΔΙ νἱαθίασῦ, αποα ῬΟΪΙγΠΐΟΘΒ 

ΠῸΠ 15 αϑῦ αὐἱϊ ἔγαίυῖβ θχὶ]ο ἸΟΠΡΊ5 ἱμπητηουθία απϑη ΟΔΘΑῚ 

τηπίτιαθ. Επαπλ ἤδη ἀπο ρθὰΒ ὙΘΥΒΙΡθαΒ ΧΡ] οαύϑη [1886 ΡδῚ οϑύ. 

ἘΧΘΙΊΡΙΙ ργαία ῬΥΟροηϑιη 

ὑπ᾽ αὐτόχειρος αὐτόχειρ ἐφίεται. 

Πἰηδονῖ βουῖρϑιῦ ἐπεξιάχχασεν δἰϊαα ἃρΘη8, ΟΡ ΠΟΥ, 

024 ἀτιμαστῆρα τῷδ ΡΥ. τὠδ 866. Μ. τῶδ σ᾽ ΑἸά. Τύχη, 

ἐστί δὲ τὸ τὼς χαὶ τὸ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν παραλλήλου 5080]. Β. 

Οοπ)θοογιηΐ σῶς. ὅπως, ϑ᾽ ὡς τ᾽, δ᾽ ὃν κανδρηλάτην. Ἠδοτθο. 



τὶ 

τῶν ὧν γενέσθαι πάγχυ Πολυνείκους βία. 

ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔϑετον σάκος 

6380 διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηχανημένον. 

χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν 

ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. θ46 

Δίκη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναί φησιν, ὡς τὰ γράμματα 
λέγει ,,κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν 

θ86 ἕξει πατρῴων δωμάτων τ᾽ ἐπιστροφας." 

τοιαῦτ᾽ ἐκείνων ἐστὶ τἀξευρήματα. 
σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶϑι τίνα πέμπειν δοκεῖ 600 
Ἑ Ἑ Ἔ Ἵ " Ἄ 

ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε κηρυκευμάτων 

640 μέμψει, συ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑιε ναυκληρεῖν πόλιν. 

028 βίαι 860. Μ. ϑδάθιηαιθ δάβουϊρβϑις βοβο]ίοη, αυοᾶ δᾶ 

ταΐϊγατα Ἰθοίϊομθια Πολυνείκης βίᾳ ϑρθοίαγθ νἱἀθίατ. 

029 εὔκυκλον Μ. γρ. εὔϑετον, ἵν᾿ ἡ εὐβάσταχτον 8680]. Μ. 
6032 δωφρόνως ἡσκημένῃ Οοη]. Βα ]οΥ, ἡρτυμένη 811. 

084. 86 λέξει ῬΙῸ λέγει Μ., ᾿ἰρτᾶνῖο δ σψϑυβϑατη ᾿Ώ ΘΤΊΟΥΘ Πα 

ΔΡουσϑηίθ. ᾿Εθοίθ Βαθϑί δὲ ραγίζου]δ, απ τϑέδγαν δα δἰμὲ Δίκη, 

αυοᾶ ρῥγδθοθββϑίθθθ ἴῃ ᾿Ἰηβουρίίομθ οοριἰδηάιτη δῦ Ὀιηδονυί. Μοὸχ 

τ᾽ ρΡοβὺ δωμάτων ἃ 860. Μ. δδάϊίαπι, ἴῃ 11 ΥῚΒ. ΠΟΠΠ Ὰ]118. οἸηἰΒΒΌΠη, 

ἀπᾶθ Ηθἰπηβοϑίμ καὶ πάλιν ἕξει πατρῴων δωμάτων ἐπιότροφάς. 
6086--40 Ῥοβί ἐχδίνων, αἀοα δα ΟΠΠ65 βρθοίδίύ, πο ἴδοιϊθ 

ἰη 6] ραν τίνα πέμπειν δοχεὶ (δῖο Μ. δοκεὶς να]ρ0) δα 80] .πὶ 

ΡΟΙγ ποθὴ τϑίθυ θη ππ 6586. [}ς{Δατ|6 γΘΙΒαΠ ΘΧΟΙΪθ86. ραΐο ἴῃ 

ἤδη ἔδυ βϑηϊθηῃξίϑιῃ : 

τούτῳ μάχεσϑαι" τοῖς πάρος δ᾽ ἔχει καλῶς. 

Οδίοσα βϑδὴδ υἱάθηΐαῦ : π6 τϑρϑεϊυτα ααἰᾶθτη σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑι 

τηυίαηαθμλ ρΡαΐο, 41ὸ 51᾽ρηϊΠοδηΐο αὐὐαῦ ππηίπ8, ἄστη δηχῖθ 

ΤΟ ΒΡ 5. ΘΟΠΒΙΠ!τὴ δχρθοίαί, ὩΘαῸ 6 ἰδιηθη ἀρουΐθ ΘΠ ΤΠΟΏΘΙ6 δαᾶοί. 

-- ἴῃ ἀἴνθιβαβ νἱὰβ δυϊθυθηῦ υἱ ἀοοῦ. ῬῬΔΙΘΥ συϑγϑιιπιὶ 087 

Ὁποῖηῃΐβ ἱπο]υαϊδ, δαπάθῃ Ῥυΐθῃ οὐ Κϑοῖς δηίθ 6806 ἰγϑῃηβροπαῃηί, 

λ 
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ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

Ἂ ϑεομανέὲς τε καὶ ϑεῶν μέγα στύγος, 

ὦ πανδάχκρυτον ἀμὸν Οἰδίπου γένος" 
ὦμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. θδῦ 

ἀλλ οὔτε κλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσθαι πρέπει, 
0645 μὴ καὶ τεχνωϑῇ δυσφορώτερος γόος. 

ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, Πολυνείκη λέγω, 

τάχ᾽ εἰσόμεσθα τοὐπίσημ᾽ ὅποι τελεῖ" 

εἴ νιν χατάξει χρυσότευχτα γράμματα 660 

ἐπ᾽ ἀσπίδος φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν. 

6060 εἰ δ᾽ ἡ Διὸς παῖς παρϑένος 4ίκη παρῆν 

ἔργοις ἐκείνου καὶ φρεσὶν, ταχ᾽ ἂν τόδ᾽ ἣν' 

ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα μητρόϑεν σκότον, 
οὔτ᾽ ἔν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφγβήσαντα πω, 666 
οὔτ᾽ ἐν γενείου ξυλλογῇ τριχώματος, 

θδὅδ Δίκη προσεῖδε καὶ κατηξιωσατο" 

οὐδ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χϑονὸς καχουχίᾳ 

ἘΒΙΒΟΏΙ ἴῃ ἤπθ οὐϑίϊοηϊβ οο]οοδὺ οὺ δηΐθ θη δἰΐατη θχοὶ 1886 

βιδύαις, ργδοίθσθα ν. 640 οοῃήϊοῖν στὸ δὸν δ᾽ οὖν ἐότι ναυκληρεὶν πόλιν. 

ΠιηαοΥ 6] θοῦϊβ νϑυβῖριιβ 686 οἱ 817 δ]ῖυπι βαρρ!θί. 

641 846ᾳ. Ῥαίγὶβ ᾿ππρυ οί θτα ϑρποβοῖῦ ΕΘΟΟΪ65 : ἤϑηὶ Οδϑιι 

ἴαια}} ἰδοίαπι ογαῦ αὖ οϑδηᾶθπι 101 ρογίϑῃι παἴθσαπο ἔγαίου ἀθβεϊπδτγοί. 

Υ. δὰ 494. Οθίθγαπι ἁμὸν Μ. 

θ46 ὁ Ἐτεοχλῆς εἰς ϑρῆνον τραπεὶς . . ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ 

ϑρῆήνου ταράξῃ τοὺς πολίτας, πάλιν μεταφέρει ἑαυτόν 8680]. Α. 

040. 47 Πολυνείκει, αὐοὰ οἰΐδι Μ. πὰ μαροὶ υἱ τ πιῖ8 

1 6 ΥἹ8 ἴῃ 1ἰξατα βηεῖββρ, τηϑ] που Βυαμοκ θη. Μοχ ΜῊΝ 

ΡΓ. τοὐπίσημ᾽ 860. ὅποι Μ. αϊρο ὅπη. 
θῦδ «προσεὶδε ΒαΡαΐϊΐ 50}0]. 4αὰϊ δάβουρβιί εἶδεν αὐτὸν χαὶ 

ἐφίλησεν. Ἰλθτὶ προσεῖπε. Ορίϊο αἰ Ἐ101118. 

θῦ0 οὐτ᾽ ἐν Μ. οὐδ᾽ ἐν Ῥθηε Βιάποῖκ οχ Πἰθυῖβ πομη]}] 18, 
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οἶμαί νιν αὐτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας. 

ἢ δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίκως ψευδώνυμος 670 

Δίκη, ξυνοῦσα φωτὶ παντολμῳ φρένας. 

θ00 τούτοις πεποιϑὼς εἶμι καὶ ξυστήσομαι 

αὐτὸς" τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδικώτερος ; 

ἄρχοντί γ᾽ ἄρχων, σὺν κασιγνήτῳ κάσις, 

ἐχϑρὸς σὺν ἐχϑρῷ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάχος οἵ 

κνημῖδας, αἰχμὴν, καὶ πετρῶν σπεροβλήματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

θ6ὅ δὴ, φίλται᾽ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέκος, γένῃ 

ὀργὴν ὁμοῖος τῷ κακιστ᾽ αὐδωμένῳ᾽ 

θὅ8 γ) τθ6. ἴῃ τηϑυρῖπθ Μ,, ἰἄαιιθ τηδ]υϊύ Ἡθτιᾶηη. σπανδί- 

κῶς. οπιηῖηο. 

002 ΠΡυ] ἀρχοντί τ᾽ ἀρχῶν καὶ κασιγνήτῳ κάδις. ϑοτίρδὶ γ᾽ 

δῦ οὶ Ηδἰμηβοθίῃϊο σὺν, αὖ οορα]α, απδ8 ἃ (οΥϊἴο τηρηθρτο δθροϑί, 

οἴϊδηλ ἀπὸ ρῥυϊοῦα τηθιηργῶ ΘδΥθυθηΐ. 

6004 αἰχμὴ καὶ πετρῶν Μ. αἰχμὴν καὶ πτερῶν ἰὈΥ1 ποη- 

ὨᾺΠ|. αἰχμὴν ἘΘΟΟ]65. οπηπΐπο ροβοθῖθ ἄθροί. ϑ6ᾷ καὶ πτερῶν; 

αποα βαριίίαβ. ααὖ (61 νο]δηία, ᾿ηὐουργθίδηϊιν, ποη δρίϊα5 οϑῦ απ δὴ 

καὶ πετρῶν. ἨἘθαυϊτιαν στάδιά μοι προβλήματα δαῦ [816 αυϊᾶ, 

ἴ, 6. δα ααὰι ΘΟΙΏΪΏΤΙ5. ρπρηδηΐοβ ἰθσιηΐαγ. 8160 Επτὶριθαβ Εΐθο- 

9165 ῬΊοθη. 780 ἐκφέρετϑδ τεύχη πανοπλὰα τ᾽ ἀμφιβλήματα. Ηδθο 

ΔΥΠΊδ. , ἰουῚοδ σδθαιη ΟἸΥΡΘιμῚ, 5᾽ηρα]α, ΘΠ ΠΘΥΔΥΘ ἃ ἸΟα Θη 5 

ἰνῶν ΔΌΒοΙΥΘθαῦ; 56 ἰδίηθῃ ΟΟΥ̓Θ86, κχγημῖδες, ααΐρρθ απᾶθ ΡΥΪΠη86 

ἰηαπδηΐαν, βίδίϊμη ἀηΐπηο οοοαϊγαηί, Ηδίμηβοθίμϊο νῸΧχ χγημῖδας 

6Χ δαποίδϊομθ, απ ΟΠληΐ5 δυτηδίαγα ρΘΥΟΘ ΒΘ δία, [ΓΥΘΡ51556. νἱ- 

ἀρίαν. Οαοά 51 ῥ]αδθί, οοῃ οἱ ροββὶν αἰχμήν τις αἰχμητῶν ϑ' 

ἅπερ προβλήματα. 8 αὐ ἄϊοαιη 46 Ῥυϊθῃϊ Ὀἰπαογβϊατιθ ὑπα!- 

οἷο τ]ττηο8 Εἴθοο 5. σϑύϑιιβ ἄποβ δαὶ {165 τϑοϊἀθηίζθτη ὃ ῬΙδοα]ατη 

ΘΟΙΏΤ ΒΟΥ ΐ. 

ΕΘΟΟΙΙΒ ΒΘυ.0 οοηδβίας {ὐϊτηθίυ8 απϑίίπον οἱ νἱρίηίὶ, ἰοίϑτη- 

αὰθ Παρϑὺ Ὡσηὶ βθηο. ἘΠίθύαθ ἀἰϊνιαὶϊ ροίθϑυ ἴῃ ὑθυβαβ {γ68, 

56Χ, ἄθοϑιη, ααϊη 66. 

οθθ6. 66. ΝΟΙῚ ἱπιϊίαυνὶ οὰπὴ ἴῃ απθηὶ τηθυϊίο ἰηγθοίιβ 68. 

λ 10 
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ἀλλ᾽ ἄνδρας ᾿“ργείοισι Καδμείους ἅλις 

ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν" αἷμα γὰρ καϑαρσιον. 680 

ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαίμοιν ϑάνατος ὧδ᾽ αὐτοχτονος, 

670 οὐκ ἔστι γῇρας τοῦδε τοῦ μιάσματος. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

Εἴπερ κακὸν φέροι τις αἰσχύνης ἀτερ᾽ 

ἐκ τοῦ μόνον γὰρ κέρδος ἐν τεϑνηκοσιν. 

κακῶν δὲ κασχρῶν οὔτιν᾽ εὐχλείαν ἐρεῖς. 68 
ΧΟΡΟΣ. 

στρ. ἁ. Τί μέμονας, τέκνον ; μὴ τί σε ϑυμοπλη-- 

6076 ϑὴς δορίμαργος ἄτα φερέτω" καχοῦ δ᾽ 

ἔχβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχαν. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

Ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα κάρτ᾽ ἐπισπέρχει ϑεὸς, 

τω κατ᾽ οὖρον κῦμα Κωκυτοῦ λαχὸν 690 
Φοίβῳ στυγηϑὲν πᾶν τὸ “αΐου γένος. 

ΧΌΡΡΘΣ, ῤ 
ἀνε. ά.ι68ὺ Ὠμοδακής σ᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ-- 

Ηουηδηη αὐδωμένῳ δοίϊνα ΔΟΟΙΡοΓΘ πηᾶΥα]ῦ, 4111 Ἰηαπιβίαμαη. ῬΟ]γ- 

ἩΪΟΪΒ. ΠΟΙΊΘΏ ΒΙΡΏΪΠΟΔΥΪ Ραΐαηῦ : ποϑαίστιιμη ρ]δοθί. 

008 γέραό Μ. καϑαάρόιον ῖο ραβδῖνο ἀϊούπμη οϑῦ, θαρίανὶ 

ροίο9ῖ, χάϑαρόιν ἐπιδέχεται, αὖ τοοίθ βο}ο]. - 

612 1Τ1Ρ0γὶ ἐότω" μόνον γὰρ χέρδος ἐν (δαὶ ὃν) τεϑνηχόσιν. 

β΄]. ΒαΡΡ]οί ἡ εὐχλεία, ααοα ποπ ἱπίθ]Πρϑηάθπι, 868 ἀϊβογίθ αἱ- 

οθηάυτη γαῖ. ϑ'οῃτι 672 οὐ 678 56465 πηαίαβϑα ραίαρθαί, Βἄομο- 

161 ἰομίαθαΐς εὖ τεϑνηχόσιν. Ὀϊπαοτῖ, μοο νουϑὰ ἀδιηηδίο, ὁχ Θοη- 

7θοίαγτα ἀραϊ δεινὸν μέν ἐότιν αλλ ὅμως ἔχει κλέος. ΜΙβδὶ, νοὺθ 

ὄστω 8ΔῸ ἰηίεγργθίθ δαβουϊρία (πᾶ ἴῃ (1015 Δροδοβίη 88 6068 

ΟΥΑΙ τ πούαμη 650), ἐχ τοῦ Θχοϊ ἀἴββθ νυἱαθίαν, 

014 ΤΑΡΥὶ μή τίς ὅε. ΑἸάϊπα μη τί ὅε: 



7ὅ 

:] »» γεξι τεικρόκαρπον ανδροχτασίαν τελεῖν 

αἵματος οὐ ϑεμιστοῦ. 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

Φίλου γὰρ ἐχϑρά μοι πατρὸς μέλαιν᾽ ἀρὰ 95 

ξηροῖς ἄκλαυστος ὄμμασιν προσιζάνει, 

086 λέγουσα κέρδος πρότερον ὑστέρου μορου. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αλλὰ σὺ μὴ ᾿ποτρύνου" κακὸς οὐ κεκλή-- 
σει βίον εὖ κυρήσας" μελάναιγις ἔξ-- 

εἰσι δόμων Ἐρινὺς ὅταν ἐκ χερῶν 700 

688 αἰδχρὰ οἱ τελεὶ (εία ϑυρουβοι, τθ0.,) ἀρὰ Μ. ΠΙυά ἴῃ 
ΠΠθυ15. Ρ]θυίβαθθ οουγθοίαμη δ. Πϑίηάθ σα]ρὸ τέλει ἀρά, 6]188 

50} θὰ απ 6114] ἡθαπϊ. τελεῖν ἀρὰ Ταχῃ. Ηδθήπι. τσαάλαιν᾽ ἀρὰ 

Ὑγογάβυγου Ὀἰηᾶοτέ, Βοθπθ ΗΙρροϊγίαβ Εαυρίάθαβ, ν. 1286, ᾧ 

πατρὸς τάλαιν᾽ ἀρά : 564 Εἴθο01158. δηΐτηο οὐ οἱ αιδθ ἢΐο ΡῬΙΟΡΟΙΙῸΣ 

πππδρὶηΐ ππίθθ ΘΟ ΘηΪ6 μέλαιν᾽ ἀρά Α]|10 ἸοθοῸ πηοπαΐ. 1 θγαυ 

ΘΙΤΟΙ ἔογίαϑθδθθ οὐἵτ8Β ΘΧχ δαβουιρίο νυν. 818 ὦ μέλαινα καὶ τελεία .. 

ἀμῆ. 
684 Τὐδυὶ ἀχλαυότοις ὄμμασι. Ἤοο Ῥοΐβοῃ, {Ππ4 Ἠατίπηρ 

ΘΟΥΥΘΧΙ. 

086 ΨῸΧ νέρδος ῖο ΘοΙμῃραγαίίνι νίμη ΠαΡούθ υἱάθίθσ, αἱ 

βούλομαι ἀϊοῖταν ργὸ μᾶλλον βούλομαι. ὅ6Π01. χέρδος μοι ὑπο-- 

τιϑεμένη τὸ προτερὴ ὅαι ἀποντείναντα η ὑστερῆσαι. ἴγχηο ργϊηναηι 

γωαηιηγεθ πιον θην ορίζηναην ργαωθαάϊοαηβ. Ἡδιο ᾿ηἰθυρυθίδίϊοη θυ οοη- 

ἢγτηαὺ ν. 692; 564 81148 4115 οὐρομήφοιε. 

087. 88 μελαναιγὶό δ᾽ οὐχ εἶσι δόμων ἐρινὺσ ὅτ᾽ ἂν (οὐτ᾽ 

ἂν τθ0.) Μ. δ᾽ ἄο]ονιε Αὐπα]ᾶσβ. δόμον οἱ οὐτ᾽ αν 1ἰθγὶ ρ]θυῖααθ. 

δόμους Βτύποκ Ἠδθιτα. Ὀϊμᾶ. ὅτου ἐκ χερῶν Ῥτίθῃ. Κ΄. πᾶθὸ ἴῃ 

ππΐνθύβαιη αἰοία οϑϑϑηΐ, αὖ μον δΟΙΟΥ Β0Π011 χαλὼς γὰρ πρά- 

ἕας οὐ νομιόϑήσῃ φαῦλος" οὐ γὰρ ὴ τὴν φοβερὰν ἔψουσα αἰγίδα 

Ἐρινὺς εἰς τὸν οἶκον ἐχείνου εἰ ἰδειόιν, οὐ οἱ ϑεοὶ ϑυσίαν δέχωνται. 

ϑθᾳ ἰδπηθῃ γῸ5 ρβα οὐ Εθ00115. σϑῦρα ργοχίπηα βαρθσυίοστα ἀοοθηὶ 

λ 

ότρ. β. 



ϑεοὶ ϑυσίαν δέχωνται. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

690 Θεοῖς μέν ἤδῃ πως παρημελήμεϑα, 

χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων ϑαυμαζεται" 
τί οὖν ἐτ᾽ ἂν σαίνοιμεν ὀλέϑριον μόρον; 

ΧΟΡΟΣ. 

Νῦν ὅτε σοι παρέστακεν ἐπεὶ δαίμων ΤῸ 
λήματος ἕν τροπαίᾳ χρονίᾳ μεταλ-- 

695 λακχτὺς ἴσως ἂν ἔλϑοι ϑαλερωτέρῳ 

Επτίδηι ρΡ6]] θη ἀδιη, ΠΟ ἃύοθηἄδιη 6556. [Ιἰδαπιθ, βουγϑίο δόμων οἱ 

ὅταν, ϑβουϊρδὶ ἐξειόιν. ὅ1ἴο οἐΐδιη νου θατη εἶμι 6Χ Αἰ θουτ τι81ι 

γί ἰαἰαν! τοί, ἔμγίω ἀοηνμην ἐαηὶ γοϊδηημοῖ, ψεωηπάο ἀὲ 5αον- 

βοῖωα ἵμα ἀοοϊριθηΐ. 

691 τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐν χάριτος μοίρᾳ λαμβάνουσιν" ἢ 

μετὰ ϑάνατον ἴόως εὐχλείας τευξόμεϑα 5001. ΜΙΠῚ νἱάοίαν ροδία 

ΘΔΠ1: ΟΡΙΏΙΟΠΘΙῚ ΥΘΒΡΙΟΘΙ 6, 6Χ απἃ ΟΘΟῚΡῚ θουυατηατιθ, ααἱ Ρ61 Ὑἱὐδτη 

Ἰγῶ 1 ἀθουτ ΘΧΡΟΥ οὐδϑηΐ, ροϑὺ τηουΐθιη ΒΘΡΌΪ]ΟὮτα ΡγῸ Ρ8411864115 

ΒΑΡ ρδηῦαν. ΤΠΘΡᾶπμοβ Οδαὶρὶ ΠΠΙο5Β αὖ Πογοῦθ ΟΟ] ἶθ86. ἰθύν 

Ῥαυβδηϊδβ ΙΧ, 18, 8. 

698. Νῶηὸ σμηὶ φπααῖηιο ηῖοῦ5 (ολέϑριος μόρος) εδὲ ἀαϑία!, 568 

ἴοχ ἃ ἰ6 τϑορᾶρί. β΄. Ηοῃ. 1]. 10, 862 ἀλλὰ τοι γδὴ ἄγχι σα- 

ρέστηχεν ϑάνατος. Ηργηδηη ΘΧΡΟΙΪ : αη0 ἴῃ ἐπᾶ ροίοϑίαίθ δύ 

(ἰοῦ ΌῚ δάμπιο ονϊζαγθ πουύθιη}, απᾶ6 ἰηἰουρυθίδίο νου θῖ5. νῦν 

δ᾽ ἔτι ζεῖ γϑίαϊαγι νἱάοίασ, [ὴ6 γὺν ὅτε (411|66 δ᾽ ὁδὲ ἃ ργόδθηΐ 

6) Ὑ. ϑΌΡΡΙ. 680 γὺν στε χαὶ ϑεοὶ .. χλύοιτε οἱ Ηρ ΔΠΠΊΙΠΙ 

αὦ Μίρούαπι ρ. 919, δα βορῃ. ΑΔ]. 802. --- Τἄθιη ἐπεὶ χλύδων δὰ 

για ἀδη ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΠ ΘΠ. ΠΙ ΡΘΙΟΥ̓ΘΙΏ. 

6094. 9ὅ λήματού ἀντροπαῖα χοονία Μ. λήματος ἐν τροπαίᾳ 

χρονίᾳ. θΘη6 ΑἸά. Τατχη. ἀαοηλοη, ἰ6 απΐηιην μέν ἰαηείοην, ἡνία, 

οἱ ἦρβ6 πυμίαίιι8. Ἰλοῖημθ ϑαλερωτέρῳ, ἴῃ 410. ΟἸΠΠ68 ΠῚ ΘΟΉΒΘῈ- 

υἱππύ (αυἹὰ ΡΥ, Μ. βουῖρβθυῖϊξ. ΠΟ β8115 Θοηβίαι), δ ΡγῸ μαλαχῶ-- 
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σιγεύματι" νῦν δ᾽ ἔτι ζεῖ. 

ΕἸΤΤΕΟΚΖΗΣ. 
5» Ι 

ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου κατευγματα 

ἄγαν δ᾽ ἀληϑεῖς ἐνυπνίων φαντασμάτων 710 

ὄψεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

700 Πιϑοῦ γυναιξὶ, καίπερ οὐ στέργων ὅμως. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

λέγοιτ᾽ ἂν ὧν ἄνη τις" οὐδὲ χρὴ μακρᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

μὴ λϑῃης ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ’ ἕβδόμαις πύλαις. 

ΕΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

τεϑηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ. τιδ 

ΧΟΡΟΣ. 
τ ἧς Ἕ μὰ ᾿ς "Ἔ 

ΕἸΤΕΟΚΖΗΣ. 

Τ0ῦΌ νίκην γε μέντοι καὶ κακὴν τιμᾷ ϑεός. 

τέρῳ ΔΟΟΙ͂ΡῚ ΡοΟΒ810, νᾶ ]46 ἀπθίθιη θδύ. Ηθιτηδηῃ ἀθαϊ γαλαρῶ - 

τέρῳ, ῬΑΙΘΥ ὁχ ΟὈὐπίηρίομ! Θομῃθοίατα ϑελεμωτέρῳ, 601]. ΞΈΡΡΙ. 

1028. ἱ 

6917---0ὁ90 ἐξέζεσυν, αὐ νἱάθειν, ρυ. ἐξέζεσεν 5886. Μ. Ηοο δαΐ 
ἐξέζεσαν οοίουὶ ΠΥ], ΕΠ ογυογμηὶ ρούϊιβ απᾶμι βερυο[οσογιηΐ γοὺ- 

ἰθυΐμη. --- Τὸ Ἐθοο] 18. βοιμηΐο ΗἩθυηδπη δἰαύαϊς ἴῃ ΡΥΘρυΘβδα 

ἰγαροθᾶϊα Οράϊρο ἀϊοίαπι {ἰ|5586. Αὐ πος ἴῃ {ΠῸ0 ἀὐριιπθηΐο, ηπῸ 

Ῥδῖν5. ἱπηρύθοδῖϊο Ομ πο Ραίαν, οομηπηοάθ ἤθυϊ πο ροίονδί. 

100 πείϑου γυναιξὶν Μ. πιϑοῦ ΒΙοιμέ, ΕἸΠΗ8], 

τ0ῦ ναϊρὸ ομονο ἐγ θυϊίαγ. 5,60]. τιμωρεῖται" ἢ ἐν ἐρω-- 
, ( Ὄα- - - ὥκι κα 

τηόει ὁ λόγος. ΜΝ ΘΙΙΔιου ἱποη οβὺ ἐη)ιδέα νἱοίουϊα, βθα ἐμ μὲβ ἱ, 6. 
λ 
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ΧΟΡΟΣ. 
Ἑ »Ἕ "Ἔ κυ ἧς "Ὡς 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

οὐκ ἀνδρ᾽ ὁπλίτην τοῦτο χρὴ στέργειν ἔπος. 

ΧΟΡΟΣ. 

αλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασϑαι ϑέλεις; 

ΕΤΕΟΚΩΖΗΣ. 

ϑεῶν διδόντων οὐκ ἂν ἐκφύγοι κακά. 

ΧΟΡΟΣ. 

στρ. ἀ 110 Πέφρικα τὰν ὠλεσίοι-- 720 

ἴα τορογίαϊα, αὐ ἴρ586 Εἴθοοὶθθ ἃ ρϑυΐοα]ο δρέμουι", Αἱ Βοο δὶ 

ἀϊοογθὺ ὁπουιθ, ν Υ5. αὖ ἀοροραῦ βρθοϊοβὶβ, ΟῚ 118, ααθ5 56η- 

τϑηςΐαπι βαδτη τϑίαίατθ ροίΐιθ ασδηὰ ΘοΟΙηπΊθηδιθ νἱἀθίασ, ΑἸ] 

ΑἸου. ΝΟ ραΐο Πᾶθὸ ὀουηηοάθ Θχροηὶ ρΟ556, 2181 ΕΐθΟΟΙ; ἰγὶ- 

Ὀαδηΐαν : ααδ ΟΡ Θὰ ἀπο απ ΨΘΥΒΊ ΠΩ Ιαθαπαπι ἱπάϊοανὶ. ΟΒο- 

γ5. Πηοηπούϑί, ΟΡΙΠΟΥ, ΠΘ Ῥαρηδιῃ ἰηϊχοῦ οχ απῷ 8116 80 θΙθυθ 

γἱοίοι οχῖτθ ΠῸ ροδϑού, Ουϊ Εἴθοοὶθρ τοϑροπᾶθί υἱοίογίαην υοὶ 

ἐπιργοϑαηι αἰϊς ρίαοσονο, δὶ αυϊᾶάθπι οχ ϑυϑηίι ἀθουύιμη νο]απίαβ οο- 

συοβοίίασ, Ὠδίηάθ ὁμοῦ ἀΐοογ ροίογαῦ, νίημοὶ δαὺ ρΡαρηδηη νἱϊαγθ 

Ροίϊα8. ὁ5886 απδη ἰα]1ὰ ραίτατθ. ΟἿ, ἤν, 867 Ηρα. ψευδῶν δὲ 

καιρὸν ἐσϑ᾽ ὅπου τιμᾷ ϑεός. 

109 ἐχφύγοιδ, οἱ ἃ τι. δῃΐ. βαρογβουρίο Μ. ἐχφύγοι Ἰἰθγ 

ἔθυθ οἴῃθ8. ἐχφύγοιν Νάῦοῖκ Ὀϊηάονί, 8ὅ'64 δρ͵θοία {δ Εἰθο- 

ΟἸθπι ἴσα ρογοϊταπι ΔΙ δουο ν᾽ δα ραρηδη γΟ]ᾶγΘ ραΐο,, Οαΐϊ ΔηΪΠηΟ 

(ογἶα Ῥϑυύβοπᾶ σομυθηϊ. ΟπρΘ ἀΐνθῦβο δηΐμηο ΟΥ, 51 Βθοι 8 Π| 

αὐ ΟΥΪΠδΔΙὴ ΡΟ Βοηδμι τηᾶνῖ8. Ρδποὶ ργοΐθοίο βαπί Ἰοοὶ ἴῃ ααϊθι5 

ΘΥΔΥΪΟΥ 510 ἸΘΟΙΟΙ5. νϑυῖθίδϑβ. 

θ605---709 παδο ομουΐ βορμδαο ἀπαθαιθ δη ἰΒίσο ρα ἱπο]α- 

ἄσπίαγ αυΐπαπο Εἴ θο0118. ἐγ πηθίγουαηι ὑθυπἱ θη θ5. Ῥγδθοθάπηῦ 56Χ 

σοΟΥΎΡμδοὶ ὑγϊπηθίυὶ, βθααίίαν οουΥρηδοὶ οὐ Ἐΐθοο] 18. ΒΕ μοι γίμΐα 

ἀθηδυῖδ. 
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κὸν ϑεὸν, οὐ ϑεοῖς ὁμοίαν, 

παναλαϑῆ, κακόμαντιν 
Ν τ, , ᾽ς . 

πατρὸς δυχταίαν ἔρινυν 
, Ν Ι 

τελέσαι τὰς περιϑύμους 
! 

715 κατάρας Οἰδιπόδα βλαψίφρονος " 725 
παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις ἀδ᾽ ὀτρύνει. 

Ξένος δὲ κλήρους ἐπινω- 

μᾷ Χάλυβος Σκυϑῶν ἄποικος, 

χυξάγων χρηματοδαίτας 

1720 πικρὸς, ὠμόφρων σίδαρος, 730 
! , ! 

χϑόνα ναίξιν διαπήλας, 

ὁπόσαν καὶ φϑιμένοισιν κατέχειν, 

τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 

ἘΠ καχόμαντιν τροίθ βοοα δα Εἰθοο 8. βοπηηϊαιη πιο 0 

τηθιηου ίπατη τϑίθσαμί, Μοχ εὐχταίαν ᾿Οοάϊρὶ αἰτὶβ οχοϊίαίατη᾽ ΟΡ 

ΟΟΥΤΙ ρθη ἅδη τηθαϊατη 5.1] θδτη τιϑυϊΐο βαβρθοίατη οὐαὺ Ἠθιτ θη. 

Υ. ἰδηθῃ νυ. 828. 

116. 10 Τὴριὶ βλαφίφρονος Οἰδιπόδα. Τταπδροδυῖ ΒΙοτη- 

ἢε]4. Τοΐπᾶοθ δ᾽ ἐρ ιδδ᾽ ὀτρύνει Ρτ. Μ. δ᾽ ἔρις ἀδ᾽ δαὶ ἔρις ἀδ᾽ 
1 ΥῚ Ρ]Θυ Ια π6. 

1117. 18 Τὐρυὶ χλήροις. Οοτν. ᾽οιουῖαβθ, Ηδβγομίαβ χάλυ- 

βοι᾽ ἐϑνος τῆς Σχυϑίας ὅπου σίδηρος γίγνεται. 

121--2ῶ8 Τὴρτγὶ φϑιμένοισι. ᾧπαμπι διαπῆλας χϑόνα ναίειν 

δαΐ χατέχειν Ὑ6] οὕτῃ ἀδίϊγο γ6] οὰπῃ ἀοοιβαίγο ΡΘΥΒομδ6 ἡπηΡῚ 

ῬΟΒΒΙῦ, οοπμδβίγοίομθη ψϑυϊανιῦ ροδίω ρουβριοαϊαιβ οαῦδθδ  Ὥϑιὴ 

Βῖ0 τηθ]1ὰ8 ᾿η 6] ρ ταν φϑιμένοιδιν ἴῃ τππηϊγούβαη ἀϊοίπμη 6886, 

ἀμοίρους δ Οφαϊρὶ Ε]1ο5 ρογεπουθ Ηυ)ὰβ Ἰοοἱ τηθπιον ογαΐ ἰγὰ- 

δῖοιβ οὐ οἀτάθῃ δι Πιοᾶ. ὅϊο. ΧΥ͂Ι, 92, 8. 

λ 

᾽ 
αντ. 



ὅτρ. β΄. 

ἀνε. β΄. 

Ρ] 

Ἐπειδὰν αὐτοχτόνοι 
ἴω. 

720 καὐυτοδαΐχτοι ϑάνωσιν, 185 ; ᾿ 
καὶ χϑονία κόνις πίῃ 

μελαμπαγὲς αἷμα φοίνιον, 

τίς ἂν καϑαρμὸν πόροι, 
, 7 ! 5 

τίς αν σφὲ λουσειὲδν; ὦ 
! - - - 

780 πόνοι δόμων νέοι πταλαιοῖσι συμμιγεῖς κακοῖς. τά 

Παλαιγενῆ γὰρ λέγω 

παρβασίαν ὀξύποινον" 

αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει 

᾿Ἵπόλλωνος εὖτε “1αἴος 745 

7385 ῥίᾳ, τρὶς εἰττόντος ἕν 

μεσομφάλοις Πυϑικοῖς 

124. 28 ἐπεὶ δ᾽ ἂν (ἐπειδὰν 5660.) αὐτοχτονωόιν (αὐτοὶ χτά-- 

νῶσιν Υγ66.) αὐτοδάϊντοι ϑάνωσι Μ. αὐτοχτόνως ΒΟ». αὐτοχτόνοι 

χκαϊντοδαάϊντοι Ἡοἰτηβοθίμ, 1ΠΠ]|πᾷ δοίλνθ, ποὺ ραββῖνθ δϑοϊριθηαμι, 

120 51ὸ Π1ΌΥ1 οὐ 50}0]., 4] γχιϑονία χόνις ταῦθ ἰηἰθγρυθίδίαν 

ἢ πατρῷα αὐτῶν κόνις, ἡ πατρία γῆ. Ἐθγτλᾶπη γΘυβαΒ. δη ΠΘίἰοἱ 

οδαδἃ χαὶ γαΐα χόνις. Μαϊΐηι νερτέρα, απᾶθ νοχ, υὐ χϑονία, δα 

4605. ἰηΐθγοβ δ|1πᾶϊ|. Ηοἰμηβοϑίῃ χαὶ χόνις χϑονγία οἱ ἴῃ δῃίϊ- 

ΒίΓΟΡΒἃ αἰῶ τ᾽ ἐς τρίτατον. 
128 χάϑαρμα (μα ἴῃ 1ἰταγα) Βοος. Μ, καϑαρμὸν δαί χαϑαρ- 

μοὺς οοίογ! 11Ρτῖ. [Ι͂ῃ ΙοθῸ 51 ΟΠοῦρ!. θὅ᾽ Ὠοιηθη σπόρος ὩΘῺ 

[πιηυΐτα, 56 αγίο5, γϑηιθαϊα, ἀχηγ ΘΧΡΟΠΘΓΘ ἀθΡο μη. 

180 παλαιοὶ Μ. Μαϊϊπι πόνοι .. δσυμμιγεῖς πόνοις. 

182 παρα βασίαν ὠνχύποινον Μ. παρβασίαν ῬοΥδοιι. ἘΠ θέοη 

ὠχύποινον, ἃ Ἡθυδηπο ἀοίθηβιιμη, ταϊῃϊ πθαὰθ ἴῃ 1.811, πθαϊιθ ἴῃ 

Οοαϊρὶ, πθαὰο ἴῃ Π]ϊοσαμη ἔαΐα οαάθγο νἱἀθίαν, ϑουῖρβὶ ὀξύσοινον, 

4αδιηα δ) 80 Π0]10 πονίοῖο τὴν ὀξέως μετελϑοῦῖσαν αὐτὸν ὩΟΝ 1η1]- 

τἀ {νῖθιιο. 
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χρηστηρίοις ὃν ἄσκοντα γέννας ἄτερ σώζειν πόλιν, 

Κρατηϑεὶς ἐκ φίλων ἀβουλιᾶν 750 ὅτρ. γ᾽. 

ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, 
740 πατροκτόνον Οἰδιπόδαν, 

ὅστε ματρὸς ἀγνὰν 
σπείρας ἄρουραν, ἵν᾽ ἐτράφη, 
δίζαν αἱματόεσσαν, , 750 

ἐτλα" παρανοια συνᾶ-- 

145 γε νυμφίους φρεξνα λεις. 

Κακῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα κῦμ’ ἄγει" ἀντ. γ᾽. 

᾿ τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει 
λ τρίχαλον, ὁ καὶ περὶ πρύ μ- τ00 

181 Ἡοϊηβοϑίῃ ϑαγόντα οἱ δαοῦν. ὅ.64 ἴῃ Παϊαβιηοαιϊ γθυβὶ- 

θὰ8 ᾿ἰφηθ1οἿβ ΠΙΌΘΙΪΟΥ ΤΘΒΡΟ 590 ἰοίϊθ8 οοουτῖδ, αὖ ποη (Ο]]θη 48 

γἱαθαίαν, οὐ ργϑθβϑθηίβ ραυοἰρίαμῃ πἷοὸ Ἰοοαμι Παρϑύ : ὩθαῸΘ ΘηΪμη 

ααδθ ζαΐατα 5ἰπὶ ρυδϑάϊοϊῦ Αρο]]ο, ϑαγνόντα δώσειν, 584 Ἰμδῖπηη 

ἡαῦϑὲ βἴπθ ῥυο]6 τηουϊθμίθιη βϑυύγαῦθ οἰνιἰαίθιη, ϑναόσχοντα σώζειν. 

188. 89 χρατηϑεὶδ δ᾽ ἐκ φίλων ἀβουλίαν γείνατο Μ. ἀβου- 

λίᾳ δυὺ ἀβουλίαις ἐγείνατο 1θγ1 τϑοθῃίίοσθβ ΟΟμἠ μούϊοπθιι. ἃ 

Ῥούβομο ἀο]θίδιῃ ἱποραίαν Ηθγηδηη. ΕἸΧ Β0Β0]10 χρατηϑεὶς ὑπὸ 
-"ν γ. σῷ ἃ ι - Β . . ) -» 

τῶν αὐτῷ φίλων ηδονῶν θιπηαουΐ τοϑίίαιί αβουλιαν. 

140 564ᾳ. δαϊρο μὴ πρὸς ἀγνάν. Ορίμαθ ᾿ιηαογῖ ματρὸς ΘΧ. 

Μοάϊοθο γϑάυχιί. ϑ'8α ἰάθιη. ΟΠ] τιπίαβϑοῦ ὄτλα ἴῃ ἔφλα 1. 9. 

ἐόσπόδει, Ροτίααϊς, απ γοῦρθῶ δα τὰ νϑμουθϑιὴ ΠΟῸῚ 51π6 ΟὈΒΟΘηΪ- 

' ἰδίθ ἰγδηβίουυὶ νἱἀθηίαν. ΒΞ: Ἰϑοίϊο σοπαΐπᾶ οϑῦ, ϑιαίαθπαπηι ουὶΐ 

ἔτλα Ὀϊο οὕπὰ ρϑυίοῖριο οοηϑίσαϊ ἀποβαθθ δοοιβαίνοβ ἃ ὄπείρας 

Ρϑπᾶθτθ. --- Ποίπμᾶθ δύναγε οἱ φρενώλησ ΡΓ. -ειό 8866. Μ. ϑροηβος 

νοδώπος 811 Οδαΐϊρυπι δὲ Τοοδδίαπι, 8111 Ταΐθτη οἱ Ἰοοαβίαμι αἱοὶ 

β Ραΐδηί. ΗΟ τθᾶ]ο, αἱ οτδίϊο δά σαλαιγενὴ παρβασίαν τϑονονίδίαν. 
Ν 

ἱ, 11 
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γαν πόλεως χαχλαζει. 

760 μεταξὺ δ᾽ ἀλκὰ δι’ ὀλίγου 

τείνει πύργος ἐν εὕρει. ᾿ 
δέδοικα δὲ σὺν βασιλεῦ-- 

σι μὴ πόλιες δαμασϑῇ. 166 

Τέλειαὶ γὰρ παλαιφάτων ἀρᾶν 

Τῦῦ βαρεῖαι καταλλαγαὶ, 

τὰ δ᾽ ὀλοὰ πελόμεν᾽ οὐ παρέρχεται. 

160. 861 Νυπιοτούαπι οδπϑα Ηθίτηβοϑίῃ ἀλκὰ μεέαξὺ, οθοίο 

δὲ, α'ο Υἱχ ΟΘΔΥΘΥΘ ροβϑαμηθβ. Οτδυϊοσθη Οἰθηβι θαι Παρθηΐ 

γϑῦθα πύργος ἐν εὔρει, ἀϊοία, ὑγὸ σύργου εὖρος. Ηθτγτι. ἐν Ἄρει. 

Ηατγίαπρ᾽ τείνων πύργος ἀνείργει. Μαϊΐτα μεταξὺ δ᾽ οἶδμα δι ὀλίγου 

τείνει πύργος ἐρύκειν, ἷ. 6. τηρᾶϊῃ8. δᾶ διοθηᾶσπη ποίαμι ῥτορίη- 
ασπι τηασῖι8 Θχίθηιταγ. θα π1}1] ΠΟΥαῚ τη ἸΘὨ 1 ἴγὰ 0601111- 

ἰαΐθπη 58.185 ἀθοϊαγαῖ, αὸ ποιηΐηθ ργϑδϑϑίαί Αὐδῦϊ ὀλίγον δὲ διὰ 

ξύλον ἀϊδ᾽ ἐρύχει οὐ Φανθηδ!!8 ἑαδμία ἀἰδεϊηφιίίαιν πάα. 

102. ὃ8 Ἠοο οΧχΧ οὐϑοῖϊο βιρτα τηϑπιουδίο {ϊπηθυϊ ροίθυδί. 

Υ. δᾶ 828. 

104. δὅ τέλεια. γὰρ παλαιφάτων άραι Μ. τέλειαι γὰρ σα-- 

λαίφατοι ἀραί Ἰἴθυϊ ρ]θτίααθ. Επηθηᾶδγιηΐ ΕΏΡΟΡ οἱ Ἡθυταϑηῃ. 

Ὗοχ παλαιφάτων, αὖ ν. 118 ποτέ, πο τπὐρϑηᾶδα οϑὲ : πθαὰθ ϑηΐτη 

1} 108, 566 Δα α]015 Η1118 Οδαϊρατα αἶγα ᾿πηρυθοδύαση 6886 ΘΧ 1185 

δ ἴῃ Ῥγδθέαϊίοῃμθ αἰχίπηυβ βθααίίαγ, οίηάθ ϑαρεῖαι καταλλα-- 

γαὶ ἀϊούαπι Θβύ αὐ ἰηἴτα δὴ διηλλαχϑὲε σὺν σιδάρφ. 

180 πελόμεν᾽ ῬΥ. τελόμεν᾽ 160, Μ. Αὐοίου 50Π011 σὰ δὲ 

δεινὰ τελούμενα οὐ παρέρχεται ἡμῶν νἱἀοίαν 1Θρ 1556 τελούμεν᾽, 

αιδθ δϑὲ ποῃη.]οσαπὰ ΠΙὈΥΟΥαΙη νἰζοϑῶ βουρίατα. 1 οῖπαθ Ηριυ- 

ἸΏ8ΏΠ οὐ μὰψ ἔρχεται : 568 ΔηΓΙΠΘΕΙοὰΒ Ροΐ 8. νΘΥΒ8. τηθίδα τι8 

γνἱἀθίαγ. Ηοο αἱοϊΐ ΘΒμοΥὰΒ : βιποβία, δὲ ψμαπάο αὐοοηπογηῖ, ποτ 

ργαοίογοιηί, 86 ἵηφγμαηί. Ἐργορῖθ 1{Ππδέγαῦ απο Ἰοοαμῃ ΤΠ) 6 πι. ΡΓῸ 
-“ ᾿ ͵ ν ’ - ᾿ , 

ΟΟΥ. Ρ. 29] τοῖτο τὸ ψηφιόμα τὸν τοτὸ τῇ πόλει περιόταντα κίν-- 
{ Ἵ 
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πρόπρυμνα δ᾽ ἐκβολὰν φέρει 

ανδρῶν ἀλφηστᾶν 710 

ὄλβος ἀγαν παχυνϑείς. 

7060 Τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθαύμασαν ἀντ. ὅ΄. 

ϑεράπναι ξυνέστιοι 

πόλεος ὁ πολυβατὸς τ’ ἀγὼν βροτῶν, 
«! δέ 59) ἢ 
οσον τοτ᾽ Οἰδίπουν τίον, : 715 

’ 

τὰν ἀρπαξανδραν 

δυνον παρελϑεῖν ἐποίησεν ὡόπερ νέφος. Μαϊΐπι τὰ δ᾽ ὁλο᾽ ἐστ- 
πλόμεν᾽, 0011, ὅοριμῃ. ΟΝ, 184 νέφος ἐπιπσλόμενον. 

161 ἐκβολῶν γγ. ἐκβολὰν τοο. Μ. υἱτίπβααθ Ἰϑοίϊο 15. πηϑτηῖ- 
ηἶΐ ΒοΒο]αθίθβ. Αα Οδϑαϊρὶ βρθοίϊοβαιη ἔουπιμδη ἢϑθῸ βρθοίδυθ, 

Βϑαπθηίδ, οβἰθηααηΐ. 

100 τοδὸν Μ. τοσόνδ᾽ 1101 ρ]ουϊααθ. 

1061. 62 ΠΙΡιὶ ἔθγθ ϑεοὶ καὶ ξυνέστιοι πόλεως πολύβοτός τ 

αἰῶν βροτῶν. Ὀἰϊπάοτῇ οὐ Ἡδγιηδπῃ θ6π6 πόλεος ὁ. ὅϑ'8α βιανίονα 
τ] αϑυτιηῦ, ῬΙΪηΠ τὴ6 ΠΟῊ ᾿ηίθ]Π]Προῖθ ἔδίθου αὐἱϊᾷ 510 ααοα ἀἱ 

Οεαϊρυτη την 6556 ἀἰοδηΐαν, ἤΘα 6 ΟἹ πᾶθο ἀθογθχα Δατηϊγαίϊο 

ὍΠῸ ὙΘ 00 Δρβοϊγαίν, αὐστὰ Ποιμϊμθτη ϑαπηϊγαίϊο πγι1{15 Δ 1ρ]1- 

βοοίαν, Ποίμᾶθ γϑυθὶβ ὁ σολύβοτος αἰὼν βροτῶν Βοιχαΐπθ8. πηϊ- 

ὙΘΥΒΟΒ ΒΙΡΏΙΠΟΔΥΙ γοϊαπὺ ἀϊοθηαὶ φΌΠΟΥΘ, 81 ααἱᾶ νἱᾶθο, ρδύὰ ΠῚ 

Αδβοῖγίθο. ῬῸ ϑεοὶ χαὶ ξυνέστιοι ΘΟΠ]ΘΟΘΥδτα τ᾽ ἔνοικοι δαΐ τ᾽ 

ἐν οἴκοις ξυνέόστιοι : Ἄὰμο ϑέραπγαι; 1. 6. οἴκησις, Βογ θα πάππι ραΐο, 

γοΟΔΘὈυ] τα ΘΧΘΙΒΙ(1 8, αἀὸ ΕΟΥρΡ 465 Ρ]υνθ5. αἰλύαγ. Ταπι γαγῖα 

Ιϑοίΐο πολύβατος, ἀπδηι ἰοβίδέι" ΒΟΒο] ον ὁ ὑπὸ πολλῶν ἐμβα- 

τευόμενος ἀνδρῶν, ΟΡρίϊππθπι βθηβατα ρυϑθθθ ον αἰὼν ταπίαΐο ἴῃ 

ἀγὼν. Φαμρα πόλεος ἀγών, ἷ. 8. ἀγορά, Ἰοοὰβ δὶ Ποιηΐπθβ οοη- 

γϑηΐαπί, αὔθ Ρίημδαταβ ἔτ. 48, 8 πολύβατον ἀότεος ὀμφαλόν 

ἀἰοῖι. Ὑ.. 5610]. δά Ηομι. 1], 24, 1, Αὐβίορμδπθιη δρᾷ Ῥμοίϊαπι 

5:.ν. ἀγῶνα οἷ απο δᾶ ἀγωγίους ϑεούς Αβδια. 484 δαποίανίπιιβ. 

1064 ΠΊθνῖ ἀναρπαξάνδραν. Βθηθ Ἠφιῃ. Ὀϊμᾶ. τῶν ἄρπα- 

δάνδραν. Ηοο οπίΐμη δὲ γϑυύβαβ δη ηϑιϊοιβ γϑααίσις, ἴῃ 4ὰ0 ἀν- 

᾿ 
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106 κῇρ᾽ ἀφελόντα χωρας; 

Ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφρων ἐγένετο μέλεος ἀϑλίων γάμων, 
ὅπ ἄλγει δυσφορῶν 780 

μαινομένᾳ κραδίᾳ 

δίδυμα καχ᾽ ἐτέλεσεν " 

710 πατροφόνῳ χερὲ τῶν 

χρεισσοτέκνων ὀμμάτων ἐπλαγχϑη 

2 ᾽ , 9 2), ὦ ΕἸ ! - 
“ραιας τέχγοις δ᾽ ἐφῆκεν ἕπικόοτους τροφὰς 

λιτὰς, Ἰθῦ 

δρῶν ἀλφηστᾶν, ἴογπια]α Ἡοπιουῖοα, τησίδυϊ ποασῖξ, δὲ δηδίορίᾶ 

ΟΧ 4 Ὠθαὰο ἀγεγερδίχορος, Ἰθ4π6 ἀγαλυσίπονος, πΘ46 ἀναρρι- 

φοκίνδυνος ἀἰοιίαγ, 

100 Ἡϑϊτηβοθί ἔγεντο. 

108 χαρδίαι Μ. Οονγοχῖ Τασηθθαβ. Οθιηῖπα τη] ἀἱοῖὶ 

ΟΟΌ]ΟΒ οἤἴοβθοβ οὐ ΠΠ1ῸΒ. αἰγὶ ἀθνοίοβ. Ὑιᾶθβ. ροδίδμι βίδίιθυθ, 

πἰχηατιθ ἃΡ Οραᾶϊρο ἔδούμηι Θ556 βίδίϊηι ᾿ποθβίο οορῃηῖίο. 

111 χρείσδω τέχνων δ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων Μ. χρειόδόδοτέχνων ῬδΥ. 

Β, Τατῃ. δ᾽ ἀπ᾽ ἀο]ονὶς ΒΙοπιέ. χυρδοτέκνων Ηθγπι., δἀάϊία, ἰπίθυ- 

Ρτοίδίίΐομο : ἱρυΐνανὶυ 88 οο]18. ααὶ ΠΡΟ. 15. ΟΟΟΌΣΒΟΣΙ ουϑηϊ. χρειό- 

δοτέκνων, 51 φπϑητνίητιη δϑῦ, ΠῸῚ ΘΧΡΟΏδΙΏ ὍΘΌΪΟΒ ΠΟΥ 5. ρούϊοτθδ᾽, 

αἰ 5ΘΠ5115 ὩΘαῸΘ ἀρίαβ οϑί, ἤθαὰθ γοοὶ ΟοΙηροβιίδθ 1Π165856 ροίοϑί; 

504 'οουϊοβ «αὶ ΠΡογοστ ΟΠ οῖα, τη 6}1π|8 βου αύδηΐ ααδιῃ ἀοχίχα,, 

Ορρομαῃίιμ" ΘηΪ Τὴ πατροφόγνῳ χερὶ θ᾽ χρειδδοτέχνων ὀμμάτων. Ρανγί-- 

οἵα πάη ἑμηηοομος5 οὐτΐος εἰθὲ αὐ οί. 

712 τέχνοιό δ᾽ ἀραιὰδ ἐφῆκεν ἐπιχότουό τροφὰό αἱ αἷἶ Μ. ἐπι- 

τρόπους ἵἱπρθηΐοβθ Ῥδν, Ε', ἐπίκοτος τροφᾶς Ηθαῖμ, Ῥογβοη. τέχνοισιν 

δ᾽ ἀρὰς Ἠρδηη. Μαϊαὶ, μυϊπιῖβ νϑυθὶβ ἰὑγδηβροβίιβ, ΑἸΑΙ͂ 

τηυίαγθ ἴῃ ΛΙΤΑΓ. ὅ.}ο]. ὅόορῃ. δὰ ΟΟ. 1818 ροβίᾳαδιη ΨΘΥΒΊΙΒ 

αἰ! οχ ὙΠοραϊάθ, ἴῃ αὐπἰρὰβ Οοάϊριιβ ἢ]105. ργορίθυ οοχϑμῃ ἃ} 
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πικρογλώσσους ἀρὰς, 

καί σφε σιδαρονόμῳ 

71ὃὸ διὰ χερί ποτὲ λαχεῖν 

χτήματα" νῦν δὲ τρέω 190 

μῆ τελέσῃ καμψίπους Ἐρινύς. 

ΔΓΓΕΦΖΟΣ. 

Θαρσεῖτε, παῖδες μητέρων τεϑραμμέναι 
Ἔ Ἔ Ἔ ἀβροπε. Ξ 

780 πόλις πέφευγεν ἣδε δούλειον ζυγόν" 

πέπτωκεν ἀνδρῶν ὀβρίμων κομπασματα, 

«ς 

5. τηῖβϑᾶμι ΘΧΒΘΟΙΔΙΙΒ ΘΆ50 Πδυγαίαν, πᾶθο δααϊί, τὰ δὲ παρα- 

πλήσια τῷ ἐποποιῷ  χαὶ Αἰόχύλος ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὶ Θηβαις. 

Τηϊουργθίαίτιβ ἰρὶθαν οϑὺ τροφᾶς ΡΙΟΡίρου υἱοίπιη, ἰάψαθ ῥτορᾶν!ὶ 

ἩθαιπΐαβΒ. Βϑοίϊβδίμηθ οι {215 ᾿ηὐ9]]6χῖῦ, ρούμι ρῥγορίοιθα ἰγτἃ 

ΘΟΥΤΘΡΙᾺΠῚ 6586 Οραϊριι α1οϊ], αποά Θοαἀποδβδοῖ ἱποθϑίθ ρτορηϑίοβ 

Π]1ο5. Υιᾶθ Ορυβο. ὙΠ... ρ. 204. Ἠδηδηημ, 6 οοχᾶ 8]11578 

ΠΠΙοσ τὴ ΘΟμἰΠ161115 οορὶαυϊ ΠΟ ΡΟΒ56, ἀοσθηΐ σϑῦρα ἐπεὶ δ᾽ 

ἀρτίφρων ἐγένετο ἀϑλίων γάμων; ααδ χθονί ΟΡ ἰθιάρτιβ 80, 

ὩΪΒΙ [8110γ, οὐϊαπη οδτιβῶτη ἀθο]υδηύ, 

114. ὅ διαχειρίαι Μ. Ἐργτορίθ θιηθηᾶανιὶ Ῥοῦβοη. ὅὥπρτα 

καὶ ὅφε ϑαβροοίθπι οϑ, 9») ὅφε δἴϑῃ. ἢ ϑΌΡΘΙΒΟΥ. ἴῃ Τΐρ5. δφε 

δὴ Ταῦγ. 0.46 ἦ ὅφε Θομ͵]θοῖ Ἡδιηβοϑίῃ. 

ΤΠ  χαμψίπους τη8]6 ΒΟΠΒοΙ βίο χροΐ ᾿ χκἀμιπτουδα τῶν 

χολαζομένων τοὺς πόδας. Βδπο Βοιιύ οὐ Ἡθυτηδπη ἰπἰουργθίδηϊζαν 

αρίϊοηυ, μεάάμηη, αΥ ἰοιιϊἰ5 Ποαϊδίϊοηι, ὑγρῶς κἀμιπτουόαν τὰ σκέλη. 

118 ΜΙτθ Βϑῖῃ, τεϑρυμμέναι. 51 ἀδασδᾶπι, Πΐο τηδη θϑύπιτῃ 

οϑὲ σϑύϑιιηη Θχοαϊθβθο. ΠΙοθηπη οὐαΐ, ὙἹΓΡΊΠΘ5. ᾿Πρθηπ0 ΙΟ0Ὸ 

πϑίδϑ 6588; 84 ροίοταί, δἰϊδιη ἴῃ ροβίθυτιη {1188 ΠΡΘταΒ ἔπίτ.-- 

Τὰ 6886. 

"781 πέπτωγεν δ᾽ Μ. 
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πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε καὶ κλυδωνίου 95 
πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐκ ἐδέξατο. 

ΧΟΡΟΣ: 

Στέγει δὲ πύργος, καὶ πύλας φερεγγύοις 
786 ἐφραξαμεσϑα μονομάχοισι προστάταις: 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 

καλῶς ἔχει τὰ πλεῖστ᾽ ἐν ἕξ πυλωμασιν" 

τὰς δ᾽ ἑβδοόμας ὃ σεμνὸς ξβδομαγέτης 800 

ἄναξ ᾿Απόλλων εἵλετ᾽, Οἰδίπου γένει 
χραίνων παλαιὰς “Ἕαΐου δυσβουλίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

790 Τί δ᾽ ἐστὶ πρᾶγμα νεόκοτον πόλει Ἔ; 

ΖΓΓΕΖΟΣ. 

πόλις σέσωσται" βασιλέες δ᾽ ὁμόσποροι 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνες; τί δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φόβῳ λόγου. 

184. 86 οΟἤογο α6α], «αἀάϊίο ἰηἰθυυοσ δύ οηθ. βῖρπο, δα]ρὸ 

γα 146. ἱποοιημηοᾶθ ππηςο ἰὐἱθυαπηΐαν,, ἤθαὰθ αὐἱδαπδηη ργοβοΣταΣ 

Ἰηβουΐο δ᾽ ἰηΐθν χαλῶς οὖ ὄχειγ αὖ ΠΙΡΥΪ ΠομμᾺ]}1} οὐ τθο, Μ. -- 

Οδίθγτιμη ἐφραξάμεϑα Μ. ὅοβο]. Α ποῃ ρίυτα Παθαϊΐ, 8564. σοοθπὰ 

προστάταις δ ἄθ05 ργδοβίαο5 τϑία]ῦ, ογίαββ8 νϑυβα 787 ἴῃ ΘυΤΟ ΘΙ 

τηἀποίαβ. 

190 πρᾶγμα οὐ πόλει πλέον; Μ. σρῦγος οὖ πόλει παρόν; 

Ραγ. Α. Β. 2. αἰΐϊαπθ ΠΡ. σρᾶγμα οἱ πόλει πάλιν; Ὀϊπᾶοτῇ, 

1)αγῖ μοὺ ροίοβὺ οοάϊοῖβ Μϑάϊθοὶ δοίονιαι!, αὖ πρᾶγμα ὑαθαγηανγ, 

4αδιηααδη στρᾶγος ΘΧΑΟΙΒ1{{π|8 οϑί. 

191 βασιλέωσ ΡΥ. βασιλεῖό τοο. Μ. Ῥοβὲ ἢπηΟ ὙΘΙΒᾺΠῚ ἴῃ 

᾿Πρυῖβ Ἰορὶταν ἄνδρες τεϑνᾶσιν ἐκ χερῶν αὐτοχτόνων, αὶ ποθ 5 

οδϑύ νϑύβιιβ 197. Ὑαϊρο Πῖο βϑυύναία, ῬυΪΟΥΘ Θχοίαβο, Αὐ πη 8 

δὶ βίαι γθὰ ἰοίϑηι ἀθοϊαναγθῦ, δρβϑυγάαδ θϑβθηΐ, απδθ ρ8.}10 



“ΤΓΓΕ.ΟΣ. 

φρονοῦσα νῦν ἄκουσον" Οἰδίπου τόκοι 
ΧΟΡΟΣ. 

οἱ ᾽γώ. τεϑνᾶσε ; μάντις εἰμὶ τῶν καχῶν. 

“ΓΓΕΟ.ΟΣ. 

795 οὐδ᾽ ἀμφιλέκτως μὴν κατεσποδημένοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἐχεῖϑι χῆλϑον ; βαρέα δ᾽ οὖν ὅμως φράσον. 810 

«ΓΓΕΖΌΟΣ. 

ἄνδρες τεϑνᾶσιν ἐκ χερῶν αὐτοχτόνων. 805 

ΧΟΡΟΣ. 
ο , " 

οὕτως δμαιμοις χερσὶν ἡναίροντ᾽ ἄγαν ; 

ἰηΐναω αἸοΙύ ΟΠΟΙΊΙΒ, μάντις εἰμὶ τῶν καχῶν. ῬυΐοΥθιη ροὐϊ5 ὙΘΥΒ Πα 

ἢΐϊο βουνδηάιτη 6836 νἱαθυαπί Βα] οὐ ΗἩθυμηίδμη. Νᾶπ απ88 

ΘΟΥΥΡΠ ΔΘ 5.0] 1010, πο βαηΐ ΠΟῸῚ ᾿π θ Πρ η 15, 5664. ΟὈΒΟ ΘΒ ΟΘ 185. 

51. ἴῃ ΑΡρϑΙ)ΘΙΠΠΟΠΘ Υ͂. 247. δᾷ ΡΙδηϊββίτηδ ΟἸγίθιιηδθβίσαθ γουρἃ 

Πριάμου γὰρ ἡρήχασιν ᾿Αργεῖοι πόλιν ΟἸοττιΒ Τϑϑρομᾶθι σῶς φῇς; 

πέφευγε τοῦπος ἐὰὲ ἀπιότίας. 

198 οἰδίπου τόχοὔ ΡΥ. γένοδ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 586. Μ, Ηοο Οοβίθυϊ 
ΟΙΏη65. Βθπθ Ηρίτηβοϑίῃ σόχκοι, 601]. Εἰυπι. 887. ὝΟΥΡΟ ρῥ]δη ββῖπιο 

αἰθηαατη οὐδύ. 

194 Τὐθτὶ οἱ ἐγὼ τάλαινα. Ἐϊθοίο τάλαινα δἀἀϊάϊ τεϑνᾶσι, 

0011, ΟΒοῦδρῃ. 888 οἱ ᾽γώ. τέϑνηχας; φίλτατ᾽ Αἰγίόσϑου βία. 

Αρυὰ Ευτίρίάθπι ῬΊοΘη. 1076 ἰρϑα Ιοοαβία τέϑνηκεν ἢ ὧἣ παῖς 

ἐμὸς; ὅδηθ παπίϊ αποᾶ Βϑααϊίαν γτοϑροηϑαη οϑύ Ομ βυτηϑητῖ8 

δηΐθ αἀἸοία,, ΠΟ ΘΙ πούδη αϑουθηίιβ. Ἡυτηδπηΐ ὙΘΥΡΙ5 πΐϊΟΥ͂, 

ααἱ, βουγαίΐο σάλαινα, πο ἸοθῸ ΒΟΌΣ Θ οομδίαβ ϑϑὲ ΨΘΥΒΙΡῸΒ 

50 ὑγδηβροβιθβ 794. 99. 96. 97. 98. 9ὅ. 800. 

{90 κχεῖσϑον; ΡΥ. κηλϑὸν 8560. Μ. 

197 ἴῃ 1ἰργ15 ροβὲ 791 Ἰϑρίταυ. ἀνδρεό οὐ χειρῶν αὐτομά- 

τῶν ῬΓ. αὐτοχτόνων 885ὅ. Μ-. Αἃ Πα ρτορίιβ δοοϑθᾶογοί 
αὐτοσφαγῶν. 

98 νὰ]ϊροὸ παρίΐο ἰγὶθαϊαν βαθαρβαχάθ. 1Πρυὶ αδελφαὶς 
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ΖΓΓΕΖΟΣ. 

πέπωχεν αἷμα γαῖ ὑττ᾽ ἀλλήλων φόνῳ. 821 

ΧΟΡΟΣ. 
800 οὗτως ὁ δαίμων κοινὸς ἦν ἀμφοῖν ἅμα ; 

ΖΦΓΓΕΟΩΖΟΣ. 

αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος. 
Τοιαῦτα χαίρειν καὶ δακρύεσϑαι πάρα᾿ 

πόλιν μὲν εἰ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται, 815 

δισσω στρατηγω, διέλαχον σφυρηλάτῳ 

805 Σχύϑῃ σιδήρῳ κτημάτων παμπησίαν. 
ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χϑόνα 

πατρὸς χατ᾽ εὐχὰς δυσπότμους φορούμδϑνοι. 

Ν ΧΟΡΟΣ. 

Ω μεγάλε Ζεῦ καὶ πολιοῖχοι 

χερσὶν. ΝῸΧ ὄγαν τοῖηϊ Ἰηᾶϊοῖο 6586 νἱάθίαν. ῥυϊταϊ 8 βουϊρίαπι 

ἐαῖθβθ ὁμαίμοις χερσὶν. ὅϑῖα ν. 917 χάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὁμαιμοι. Ναποῖκ 

οὐ Ῥυΐθη μῖο ἅμα, Υ. 800 ἄγαν Ἰθρϑπάππι ραϊαβθδηΐ, αἰ] οα] αΐθ ποὰ 

τϑπιοίδ, 564 ἴῃ 1Π]ΠῸῚὴ νουβαμῃ το] θοίδ. 

199 ΠἸΡταυῖπθ, ααπὶ ΟΥ̓ ΒΙ55θῦ, ἴῃ πο μυ}ὰ85. ΟΟΙ]ΟαῸ 86- 

θοἷΐ, γᾶν ΡΥ. γαὶ τθο. Μ. 

802 Βοπθ δαχρίεσϑαι ρΡτ. Μ. ὁ βάρογδβο. 8560. δαχρύσασϑαι 
Ἡδύτη. 6 ΠΡῚ15. ΠΟΙ 1]]15, 

806. 7 Τὴριὶ χϑονός. Βιυποκ ΒΙομιί, Ηρ. χγϑόνα. 
Ποῖ ηαθ φορούμεγοι. ΘΧΡΟΙΪ ροϊθϑὺ φερόμενοι, ἷ. 6. γαρίἑ διαὶ παοίϊ. 

Ηδθγπι. φρουρούμενοι. ΜΑΙ] κληρούμενοι. Ῥοδϑύ Βᾶθὺ ἴῃ {0 γ18 

ἰζοσαπι Ἰθρίταν γ. 790. ἸΘυῖτον ᾿πηπηαϊαύα8 σόλις δέσωσται" βασιλέοιν 

(θασιλείοιν Μ.) δ᾽ ὁμοόπόροιν, οἱ Ῥοϑῦ πο γΟΥΒαΒ. ααὶ ΠΟΡῚ5 

οδν 709. 

118---.807 Ουδίιοῦ ΒΘ ηΟΣ ΠῚ ΥΘΥΒΙΠΠΠ ΡΘΥΟΔῸ8. βΘΟ τ 

οἸασβιϊα ΒΘ ΗΔ Υ δ, 

808 σπολιόσοῦχοι Μ. Οουν. Βαυχίοῃ. 
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δαίμονες, οἱ δὴ Κάδμου πύργους 

810 ν κ τούσδε δύεσϑε, 
πότερον χαίρω καἀπολολύξω ου τῷ ὧι 

πόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι, 

ἢ τοὺς μογεροὺς καὶ δυσδαίμονας 

ἀτέχνους χλαύσω πολεμάρχους; 

815 σὲ δῆτ᾽ ὀρϑῶς κατ᾽ ἐπωνυμίαν 

Ἐ ω καὶ πολυνεικεῖς : 880 

ὠλοντ᾽ ἀσεβεῖ διανοίᾳ. 

, ᾿] Ν 

Ὦ μέλαινα καὶ τέλειξ γένεος Οἰδίπου τ᾽ ἀρὰ, 

810 τούσδ᾽ ἐρίεόϑαι ργ. τούὐδδε ὀύεσϑε 5806. Μ, ΕἸ ΧοΙαϊ586 

ὠγυγίους ἃυΐ ἀρχαίους βυδρίοαίαν Ῥυίοῃ, 
812 Κῖῇο Μ. δωτηρίᾳ Ἰ1ρτὶ Ρ]υνίτηι, σωτῆρι τύχᾳ Ὀϊηδοτῇ, 

αυοα γϑοθρίβ8θηι, 851 46. ἰδία ἴῃ ἔπ γϑυϑαβ δοαίβ θοῦ δατηι θη ο 

οοηϑδίαγοί, σωτῆρι πόλεως ἀσινείᾳ Ἡδυηδηη. 

814 ἀτέκνους ἸἸΒΘΥῚ5. σαγθηΐθϑ᾽ ἰπυ 115. (ἈΡ0]15 δχροηΐ πϑααῖί, 

αὐδιηααδηι βϑΡΙ θη ΑΘβοθυ]ὰθ ἴῃ πδὸ ἰγϑροθαϊα Ἐΐθο 0115. οἱ 

ῬΟΙΥΠΟΙΒ Π]108 ΘΟΙΠΠΘΠΊΟΥ ΓΘ ΠΟ]. 85.610]. ἐπὶ χκαχῷ τεχϑέντας, 

αὐδθ ἱπίογργθίδίο 51 γϑύὰ οϑί, πθϑοῖο δὴ βου θθηᾶιμ 510 χαχ 

δυσδαίμονος. 

816 Ορίπηθο Ηδγμπι. κλεινοί τ᾿ ἐτεὸν θχοϊαῖββθ βίδίαϊί. 

Τα]6 αὐἱᾶ οἱ γθ8 ἴρϑα σϑααίτιῦ οἱ βοβο]οι ὀρϑῶς οὖν καὶ ἐπωνύ- 

μῶς Ἐτεοχλῆς χαὶ Πολυνείχης ἐκλήϑηόδαν. 

818 Τιοροραίαν τολεία.. ὥΟΥΡΒῚ τέλειδ ΠΌΙΩΘΥΟΥ ΠῚ Οϑιιϑδ. 

Βοίααα ααὶ ΡγῸ φϑηπίπὶβ Παρθοπΐ, ρυϑϑίου Οδαϊρὶ ᾿πηρυθο δι! πὴ 

ΑΙΟῚ ρΡαΐδηΐ νρϑίιδβίϊογθιη {Π|δῖὰ, αὰαὰ ῬΘΙορ5 τὰρίο ΟΒυΎϑῖρρο 

Ταΐπτη οὐαβαπθ βΌ ρθη δχθογαίαβ οὐαί, Αὐ, δὐϊδιηϑδὶ ἔδθα]δθ 11] 

ἴπ 86 ὑ]Π]ορὶα Ἰοοαμλ ἔμαϊθϑβθ οοποθάδιωτιβ, ἰδηθη ψΘυθᾶ γένεος 

Οἰδίπου τ᾿ ἀρά ποη νἱδοηίαν ἰΐα ᾿ππρὶ Ρο856, αἱ ΔἸ υ βϑηθυν 8 
Ραββῖνθ δ]ίθυ δοίϊνθ δοοϊρίαίασ, Τίδααθ Ἰεσθηάσηη ραΐο 

ὦ μέλαιν᾽ ἀρὰ, τέλεις γένεοσ, Οἰδίπου πάρα. 

Ἐανϑί βοβο]ου Μ. χαὶ τελουμένη ἐπὶ τῷ γένει τοῦ Οἰδίποδος ἀρά. 

12 

ύτρ. α. 
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καχῶν τι περεπίτνει μὲ καρδίαν κρύος" 

820 ἐτευξα τύμβῳ μέλος ϑυιὰς, ἠδ᾽ αἱμοσταγεῖς 885 

γεχροὺς ἔκλαυσα δυσμόρως 

θανόντας" ἢ δύσορνις ἅδε ξυναυλία δορος. 

7 2 - 

Εξέπραξεν, οὐδ᾽ ἀπεῖπε πατρόϑεν εὐχταία 
! 

φάτις, 840 
βουλαὶ δ᾽ ἀπίϑανοι “αΐου διήρκεσαν. 

819. χαχὸν με χαρδίαι τί περιπίτνει (περιπιτνεῖὶ ΥὙ60.) κρύο Μ. 

χαρδίαν Βυυμποῖς οὐ ΠΥΡῚ ΠΟΠΠ1]1. Ὑο ρα ὑὐδηβροηὶ 5510 Ηοἱπι- 

ΒοΘίῃ, αὐ δοοιιγαδίϊτιβ ΘΒ ΟΡ Π1ΟἾ8Β. Γοϑρομπαθυθηί, ουρϑὶ χαχῶν 

Θ. 80Π0110 Μοᾶ. περιπίπτει φόβος χαχοῦ (απᾶθ 5010]. Α ) φόβος 

καχοῖ' αντὶ τοῖ κινδύνου), οἱ περεπίτι ει ΟὉ Βοαπθηίίδ, 20]]. περεό- 

κηγωόσεν Επτα. 006, περέβαλον Αρϑπι. 1092. 

820. 21 ϑυιὰσ αἱματοόσταγεὶό νεγοοὺό χλύουδα δυσφόρωσ Μ, 

δυσμόρως 5080]. οὐ Π0τὶ ρ]οιίααθ. βοᾷ ααϊᾷ ἢοι γϑυθὶβ ἐσευξα 
τύμβῳ μέλος αϊρο δᾶ ρυϑθβθῃβ οϑιτηθῃ τοίθσαηίαν. Αἱ βῖο, 

π6 ἀϊοδίὴ 16 πα ονδάθυθ αἀδθ ργανίβϑιηθ ἀϊοία βδαηΐ, ἤθη ἰηίοὶ- 

ἸΙΡΟΥΘ τὴ6 ἔδίθου, ααἱ ροβϑιῃηΐ 1116 Ἰηγτΐο δουϊδίο 816 δοοῖρὶ : Πδπὶ 

Ιοπϑθ ἀΐνθιβα βαηύ βΌρἤῃοοϊθα 1118 ἐφριξ᾽ ἐρῶτι, περιχαρὴς δ᾽ ἀνε- 

πτόμαν, αὐἱρὰ8Β 68 βρη ϊποδηίαν ααδ6 δηΐθ οδηίαμη ἤθυὶ οοθροιαηί. 

ἴπὴοὺ ΡῬΥΟΧΙΤῚΘ6 ΘῈ ΡΘΥΒ. ΟδΥηΘη αἸοΙΐ, απὸ ἔγαίσα πη οαθάθηη τηίδηη 

4υδδὶ ἐδ ἀῖοο Βουγοσθ ἰηϑίϊηοία, ϑυιᾶς, ΘΧΒοΥΥΙΘγαῦ ; ἰάθοαιθ 

δάάῖν ἡ δύσορνις ἀδε ξυναυλία δορός : πιᾶτι ὁΧ 60, αποᾶ ἘΘΟΟ165 
οὐ Ῥοϊγηΐοθθ ϑϑηαθιη 5101 ρογίδιη βυτηρβουδηΐ, ζαίϑ] θη οθυἑα 15 

δυθηΐα) Ῥγϑοβαρὶϊ, Ὑἱᾶθβ βου θοηάαιη 6886 ηδ᾽ αἱμοσταγεῖς 

νεχροὺς ἐχλαυόα. 

828. 24 ἀπεῖπεν Μ. Ποἰπᾶο ΠΡγ] βουλαὶ δ᾽ ἀπιότοι. ὅ980]. 
ἐπεὶ οὐχ ἐπείδσϑη Απόλλωνι. 868 Βᾶθθ οίΐδμι ἔοσιηᾶ ἀπίϑανοι 
ΒΙΡΏΪΠΟΑΙ Ροββαηΐ, πᾶ Ηφἰηβοθίμϊο διιοίουθ β ΟΡ ΘΟΥ ΤΩ 

ὀδῖιβὰ γϑροϑιῖ. Χρϑηῃ. Ογτορ. Π, 2, 10 πιϑανοὶ δ᾽ οὕτως εἰσί 
[] Ὶ ᾿ , ΄ 

τινες, ὥστδ, ποὶν δἰδέναι τὸ προύταττομενον, πρότϑδρον πείϑονται. 
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. 2 ᾿ 

825 μέριμνα δ᾽ αμφὶ πτόλιν" ϑέσφατ᾽ οὐκ ἀμβλύνεται. 

ἰὼ πολύστονοι, τόδ᾽ εἶρ -- 845 
γασασϑ᾽ ἄπιστον" ἤλϑε δ᾽ αἰαχκτὰ πήματ᾽ οὐ 

λόγῳ. 

ἧς ᾿ς "Ἔ Ἔ 

͵ - , 

ταδ᾽ αὐτοδηλα " προῦπτος ἀγγέλου λόγος" 

880 διπλαῖ μέριμναι, δίδυμ᾽ ἀγανόρεα κακὰ, 
2 Ι ὔ , ! ’ , Ων 

αὐτοφόνα, δίμορα, τέλεα τάδε πάϑη. τί φῶ; 800 
Ἐ δ} ε ἢ ἫΝ , ᾿ 5, ων ἢ τί δ᾽ ἀλλο γ᾽ ἢ πόνοι πονων ἐφέστιοι:; 

)ξ κ ᾿ς "Ἔ 

825 Κ1ἴ1ο βΡθὴηθ Μ. χαὶ ϑέσφατ᾽, αυαοα ποπηὰ]}}} ΠΡ τὶ Βαθθηί, 

οἰΐδτη ΒΟ ΠΟ] ϑίθϑ ἰθρῖβϑο υἱάθίαν, αἱ πιῖτῷ δὰ ἤπηο Ἰοοῦπι Δ6η0-- 

ἰανιῖ, ΟΠοΥὰΒ 6Χ οὐϑθι]ο, αυοα Τ,μαἷο ἀδίπιῃ εγαί, δηίθα (ν. 758) 

ἀτητιθταῦ, ἢΘ ἤοΟ ρΡοἰββιμητη θη ροῦθ Ὁ1Ὸ8 ονογίθυθίθ ; αα8 

Ουγδη ΡχοΪίδηη, ΠῸη τϑπιοίαπι 6588 βθη{, Ηδθο δᾶ Ερὶβοπογαιῃ 

ΒΘΙ]Πατὰ βρθοίδηί, 

829 Εὐίαμιὶ μᾶθὺ δηςβίγορμῖοα 6586, Ὀυϊμηβ δηϊηδᾶνοσγε 

Ἡρυηδηη. Κ'6α 1116 γϑυβιιη 884, [ἴἰὰ ἱτητηαἰαία πη αὐ νουβαὶ 839 

γοϑροηῃάογθί, ῬΓῸ βίσορῃδβθ οἱδίιβαϊα Παραϊ ; τα] }1 1116 σϑῦβιιβ δᾶ 

ΔΙ ΙΒ ΟΡ μη ΡΥ ΠΘΥΘ., βυγορῃδθαιθ [ηἰπὴ οὐ ἢπὶβ θχοί 1558 

υἱἀθηΐατ, --- 5080]. ὁρᾷ ὁ χορὸς τὰ σώματα βασταζόμενα. Νοδοῖο 
δὴ Βοπαΐπδ ἸΘοίΐο ἔπιθυὶϊῦ ταδ᾽ αὐτόχρανα, ταοίτι8 ρΊοββα Εἴγηι. Μ. 

Ρ. 178, 84 αὐτοχρανα" αὐτόδηλα, αὐτυχράαντα. Ηδὸ σγοῦϑθ 84}101 

τιβιτη 6886 ΑΘβοΒυ] μι ἰδβίδηναν Απθοᾶ, ΒΘΚΙς. ρΡ. 467, 9 : αὐτό- 

κρανον λόγον᾽ τὸν ἐξ ἑαυτοῦ τὸ τέλος ἐπιφέροντα. οὕτως Αἰόχύλος 
(ἃ. 449 Η.). 

880, 81 διπλαὶο μέριμναι δίδυμ᾽ ἀνορέα καχ᾿ αὐτοφόνα 

δίμοιρα τέλεια τὰ πάϑη Μ. ἩΗδιηϑηηὰμι βουσί Β11Π|, ΠΟ 51Π6 

ἀυθιζαιίοπθ : πᾶ Πᾶθὺ πο 58 δ δοοαχαίθ δας μοί ϊοὶβ σβρομάθηΐ. 

Ἐονίαββθ ἀγανόρει ἄχη, ἴθοτο ὁχ Ηρίμηβοϑίη!! οοηθοίαγα, 60]]. 

Ρργβ. 1026. “Οϑιρίπ ἔογεον ραίγαία τηδ]8᾽ ἰπιογργθίαϊαν Ηθυηδηη. 

882 ΓΑΡΥΪ πόνοι πόνων δόμων ἐφέστιοι. Νιίταϊπθπι ΒοΡοτίθ]]0Ὸ 



᾿Ἰλλὰ γόων, ὦ φίλαι, κατ᾽ οὖρον 

835 ἐρέσσει᾽ ἀμφὶ κρατὶ πόμπιεμον χεροῖν 855 

πίτυλον, ὃς αἰὲν δι’ ᾿ΑἸχέροντ᾽ ἀμείβεται 

τὰν μελανόκροχον ἀγάστονον ϑεωρίδα, 

τὰν ἀστιβῆ ᾽πόλλωνι, τὰν ανάλιον, 

πάνδοκον εἷς ἀφανῆ τε χέρσον. 800 

840 ᾿Αλλὰ γὰρ ἤκουσ᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ πρᾶγος 

πικρὸν Αντιγόνη τ᾽ ἠδ᾽ ᾿Ισμήνη, 

ϑρῆνον ἀδελφοῖν" οὐκ ἀμφιβόλως 
οἶμαί σφ᾽ ἐρατῶν ἐκ βαϑυκόλπων 

στηϑέων ἥσειν ἄλγος ἐπάξιον. 866 

(ὐἱθυαθηΐοβ Ηθυθδηῃ οὐ Ὀϊημάου ο᾽θοθυιηῦ σύρων, πα δόμῶν δἷΐ 

ἰῃτογρο]ιῖο τηϑηϊοβία. ψϑυθμη νἱαϊ δἰ μηβοθίῃ. Βθπθ 8080]. ἡ τὰ 

καχὰ ἀπὸ τῶν καχῷν οἰχεὶ ἐν τῆδε τῇ ἑστία καὶ τοῖς οἴκοις τούτοις. 

884 γόον Μ. γόων Ἰἰθδγὶ πομηα]]1, 

8817 τὰν ἀἄστονον μελάγχροχον ναὐότολον ϑεωρίδα Ἰἰρτϊ. τὰν 

ναύυότολον μελάγχροχον ϑ. Ηδγη. Ὀϊπᾶ, τὰν ν. μελανόχροχον ϑ' 

Ηεϊμηβοθίμ. Ηοθ ρῥυΐοτθ 1060 ροβαϊ οἱ ἀγάστονον ϑ80υῖρδὶ : ἤϑιὴ 

θ᾽ αἰοομᾶα βαηΐ ααἰρὰβ ἤᾶθο δά ἰῃῆοσοβ ϑεωρία Δ Δ}115 αἰθοσί, 

ὨΪΡΥα ὙΘΒΓΒ Ργ0 οδηαίάα, Ἰαγηθηΐαίῖο ργὸ ἰδθίο οδηΐα, πο πϑΥ]-- 

ϑαῖϊο, απᾶθ οὐδ ἴῃ 4118 ἸΙοθῦτη παρϑί, 51 οὔτ βοπο]αβδία ϑεωῶρί- 

δα μελάγχροχον ἰπίθυρυθίαυ 8 ΟΠΔΓΟΙἾ86. ΠᾶΥΘΙΣ ὨΪΡΥΟ γ610 ἰηϑέίχπο- 

ἴ8π|, ἀμείβεται ἰγδηβινθ δοοὶρίδβ ΠθΟθββ8 θϑί. Κ'ϑᾶ γϑοίθ ν᾽ ἀθίαν 

Ἡθυτηδηη Β8ΟΥ8Π) νἸδηὴ ἰη 6116 ρογθ, 0011. ἩΘΒΥΟΒΪΟ ἴῃ ν. ϑεωροί" - . 

λέγουσι δὲ χαὶ τὴν ὁδὸν, δι᾽ ῆς ἰᾶσιν ἐπὶ τὰ ἱερὰ, ϑεωρίδα. ΝὶδΘ 

οράμηθ ὁομπνθηῖϊ δα]θοίνιιμι ἀστι βῆ, απο δα χέρσον γοίοντὶ γοίδί 
γϑρϑύλαπι τόν. 

888 ΓΑΡῚΪ ἀστιβῆ ἀπόλλωνι. Οὐ, Ῥααν, ἀστιβὴ Παιῶνι 
Αἤγθη5, ΡΥΊΘη. 

842 οΡα ϑρῆνον ἀδελφοὶν 1|0γὶ ρ]ουίααθ οὐ 5680]. Μ. βοὴ 

Ὀοηο τη βΘαιοη θτι5. ΘΟ) πηρπηΐ. 
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845 Ἡμᾶς δὲ δίχη πρότερον φήμης 
᾿ Γ " 

τον δυσκέλαδόν 8’ ὕμνον ᾿Ερινύος 

ἰαχεῖν ᾿Αἴδα τ’ 

ἐχϑρὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. 

860 Ἰώ, 
δυσαδελφόταται πασῶν ὁπόσαι 8570 

στρόφον ἐσϑῆσιν περιβάλλονται, 

χλαίω, στένομαι, καὶ δόλος οὐδεὶς 

μὴ ᾿κ φρενὸς ὀρϑῶς μὲ λιγαίνειν. 

“ΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

8δ6δ Ἰω ἰω δύσφρονες, 
φίλων ἄπιστοι καὶ κακῶν ἀτρύμονες, 815 

846 πρότερον φήμης ἱδιίθ ᾿ποίαπὶ ΒΟΥΟΥαη᾿ 6586 Ῥαίαὶ ΗΘΙΠ,. 

Αἱ πιοὸθ οιδὶ (δίκῃ) ἔθιηίηαθ βθηθυο Ῥγοχίπηαβ οδηύαμῃ ἐμ ΘΌΥΘΙη 

Ργδοῖσθ, οθίθγαβ βιθοίμουθ : ἐπὶ δὲ ὄτενάχοντο γυναῖνες. ΑὉ ΠοΟ 

016 ΑΘΒΟΠΥΠ ΠΟῸῸ (ἰβοθββῖίβ88. Ρ8᾽ οϑὺ, αποα οἰΐδηι ὑΘΥ00Ὸ 

ἐπιμέλπειν 5᾽ 5.1 Π0δ:1} νἱάθίασ. [τἀᾳὰ0 ἐπαχουδάδας δαῖὺ ἰα16 αὐἱᾷ 

Θχοίαθθθ βυϑρίοου, Εογίαβθθ ρ᾽πγα Παθυΐ, 564. τη8]6 ποθι ρυθίδίυβ 

οϑὺ δαοίου Β080111 δίκαιον ἡμᾶς προκαταάρχεϑιαι ὡς προακουδάσας; 

ὑπακούειν δὲ ἐκείνας. 

848 ἀχεῖν Αιδᾳ τ᾽ Ὀἰϊμάογ, 

8δὅ 58αᾳ. Ηοο Οοδύηθη, απο ϑη δἰ ρ] α 6586. ὈΥΤΆΙΙΒ 

να Ἡθυτήβηῃ, ποι ΟΠ ΟΥἿ5. ἰσ θαθ θαίαν. [ηΐθὺ ΒΟΥΟΥΘΒ Θὺ ΟΠΟΥΌΙΩ 

ἀἰβιυιθυιθηάπτη ογαῦ, 851 σοτὰ ϑαηὺ ααδθὸ 8 ν. 845 δαμποίαν:ημϑ. 

Εδηάθηη βϑηξθηθϑιη ἰηΐθ᾽ ψΑΥΪΔΒ 6865 ῬΒΙ]ΟΙΟΡῚ ἰ. ΧΙ], Ρ». ὅ79 

ΡῬγούαὐ ΒοΥρῖς, ἰάθηααθ οοπίθμαι!ῦ ᾿π4θ ἃ γϑύϑιι 980 γϑ]ασα ΠΟῊ 

ΑΘβοῦγ]θω 6856. Ηὐο πο δάδποου αὐ οἴθάδιη υἱγοὸ δου ββίμηο : 

1Π1|ὰ85 ἴῃ Μ. οὐΐαδπὶ ὕπο ἱπμᾶϊοῖα οχίϑης [βϑιηθηδθ δα 911 οἱ 927, 

Απύρβομδθ Δα 928, Ποῦ δα 918 ἃ πιᾶπὰ ρυϊτηᾶ δαβουιρία ποιηὶ 8. 
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δόμους ἑλόντες πατρῴους μέλεοι σὺν ἀλκᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἱμέλεοι δῇϑ᾽ δὲ μελέους ϑανάτους 

ηὕροντο δόμων ἐπὶ λύμῃ. 

ΙΣΙΜΗΝΗ. 

ἀνε. ἀ.8600 Ἰὼ ἰω δωμάτων ἶ 880 

ἐρειψίτοιχοι καὶ πικρὰς μοναρχίας 

ἰδόντες, ἤδη διήλλαχϑε σὺν σιδάρῳ. 

ΧΟΡΌΣ. 

Κάρτα δ᾽ ἀληϑῆ, πατρὸς Οἰδιπόδα 

πότνι᾽ ᾿Ερινὺς ἐπέκρανεν. 

867 ΤΑΡΥῚ πατρῴους δόμους ἑλόντες. ἘΒΙοΙΙΗ614, ααΐ Πᾶθο 

84 δης βίο ΟΟΘ. ΠῸΠΠΘΤΟΒ ΟΟΥΤΙρο μα 6556 θθπη6 ἰηἰθ]]ορογοί, 

δόμους πατρῴους ἑλόντες. Κ'ϑα ἰδιηθη ργϑϑϑίδυθ ρᾳΐο ὅδ. ἑ. σ.: 

γδυϊδιη Ἰοοίϊοποπι σὺν αἰχμᾷ ἴῃ τηδγρίηθ Δβουῖρϑὶς 860, Μ. 

88. ὅ9 ΚΓ1 δηϊθοραθηίία, απᾶθ ϑαμπὺ τη 6]108, 40 ΘΙ ΟΠ ΟΥῸ 

ΟΔΠΘΥΘΗ 7, ΠΟ 5815. 1ηἰ6]]Θρουθί, Οὐ ΔἸ θυ ατη ΘΙ ΟΠ ΟΥ̓ Τὴ 

ἀπαρδθϑίοβ τϑοϊαγθί, αὶ, ααϑιηααδπ) βαηύ ΔΗ Πού ϊοὶ, οχϑοί ἰδ πΊθῃ 

ΤῊ 6] ΘΟΥ ἢ ΤΘΒΡΟΏΒΙΟΩΘ. ΠΟ ὑθηθηΐαγῦ, Ναπο νἱᾶθθ ποσὶ, αἴ 

ἢ, ἃ δηῃδρδθϑίϊοῖβ, ααὐθυβ οἰϊδιη βρῶ 5885 οταῦ, δᾷ ᾿γυϊοᾶ 

ΡΓΟΡΎΘαΙ. 

802 αν ΟΧ ρδίυ]5. ΠΡ ΘΟΔΙ] 018 [6770 αἰἰδοου ἀϊας σοηυροϑιι ςἐΐϑ. 

ΒαΡΑΡδανάθ Ἡθυπιδηη οὐ ΠὈἰηδουῦ, Τδοβπιδηησπι βθοαί, τί δὴ .; 

1... 6. τ: ρα 5. ἱππηργθοδίοηθη ἱπρ] ου βίϊβ ᾽ς Βίσορμίοω τααίδηᾶδ 

οτδηΐ. Ῥοβὶ σιδάρωι Β]οΒβθιηδ οὐχ ὄτ᾽ ἐπὶ φιλίαι ἀλλ᾽ ἐπὶ φόνωι 

διεχρίϑητε Βαροὶ Μ. 
808, 064 συηροπάμῃι Οἰδιπόδα Ἐρινύς, ἀαδπι Θομδβ γα οὶ 

Θὕϊδιη 500]. βϑαιΐίαν, οὐ ἀληϑῇῆ ΡΓῸ Ὠθαΐγο Ρ]Όγ 118. Βα θη μη. 

βοᾷ ἰδίηθῃ Ομ] οὶ ροββὶῦ φάτιν Οἰδιπόδα. 
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“ΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

8θῦ6[ Δι εὐωνύμων τετυμμένοι, στρ. β΄. 

τετυμμένοι δῆϑ', ὁμο- 

σπλάγχνων γε πλευρωμάτων 860 
᾿ ᾿ ᾿ 

αἰαῖ δαιμόνιοι, 

870 αἰαῖ δ᾽ ἀντιφόνων 

δὴ ϑανάτων ἀραί. 

ΧΟΡΟΣ. 

διανταίαν δόμοισι σώμασίν τ᾽ 806 

ἐννέττεις πεπλαγμένους, 

8θὅ--ΟΥ ΚΑΊ σοτυμιένοι δῆϑ᾽ αὐτὶ 5601. Α 8111 Ρθύβομδθ, 

ἴ,. 6. 6Χ ποϑίγϑ γίϊοηθ ἰβϑιηθηδθ {ῚΌπ|5, ἴῃ ϑηβίορμα γουθᾶ 

ὅτένουσι πύργοι Απϊροπαθ ἄδπᾶα βιπί. Ποϑίμᾶθ Ἰθρϑθαίαγν ὁμιο- 

ὄπλάγχνων τι, ὁοραϊα γἰοθα. σογγοχίϊ Ηδύΐαηρ. ἴδοσηδθ 

βίρῃιδ ροβϑαϊξ Ηδυιήϑηη,, ΤϑΔΟΒιηδηηθη οὐ ΕἸπηϑ] θαι βθουίαϑβ. 

Βαϊοηθηη 8 Ἰ5 ὙΟΡ 1 Οϑπι ὈΥΪπλὰ5 ρουβροχουδύ Ομ γθηοΪς. 

871 δὴ δυία ϑανάτων ἰηβοτιιῖ. ἐκ ϑανάτων Τιϑομτῃ. ὨὈϊπά., 

ὨΘΒΟΙΟ α00 56 η81. σφιν ΘΧΟΙΪα 1556 βαβριοαθαίαν Ηθεμι., ααἱ ἰδπιθῃ 

γΟΘΘΙῺ χαὶ ἴῃ σΘΥϑιι Θη  Πθίϊο0 1115 ΠῸΠΙΘΙῚΒ 616 06. τηϑ] 10, 

812. 18 διανταίαν λέγειό πλαγὰν δόμοισι χαὶ σώμασιν -- 

πεπλαγμένουδ ἐννέπω Μ. διανταίαν λέγεις πεπλαγμένους καὶ δό- 

μοιόιν ἐννέπειν ΗθΥτη. Με]ῖπ5 διανταίαν λέγεις δομιοιόι καὶ δσώμα- 

όιν πεπλαγμένους ἘἼΤΩΒ]. πα. Αἱ λέγεις οϑὺ Ἰηϊεγρυθίαιο νϑυθὶ 

ἐννέπεις, Ῥοβίθα ἴῃ ἐννέπω τηπίαϊ!. Πθοθρὶ Ηθιμβοθίμ! οτηθηδϑίίο- 

ὨΘΙῚ, ΗἶΪδῚ αποᾶ 1110 ἐννέπω πεπλαγμέναν. Ηοο Ἶδὴ Ηδνίπηρ' 

ἀθάογαί βρβθοίΐοβε οοῃ]θοίασα, οἷ ἰδιηθὴ οὐβίαί, αιοᾶ πεσλαγ- 

μένους, ταθαϊθ Δοοὶρ᾽ θη πιπὶ, τηθ] 185 δ βεαπθπία οομνθηϊξ ΑἸΔΠῚ 

πεπλαγμέναν, απο ΠΟ 5818 βγτηδύθν ΠΡ υῖοσθ βομο]αβίαθ ἰπέθυ- 

Ργθδοηθ πληγὴν λέγεις διαιιπὰξ γενομένην καὶ ἐπὶ τῶν δωμάτων 

καὶ ἐπὶ τῶν οἴκων" ἄμφω γὰρ ὄχει κακῶς. διοτίθ : Μογρίαϊο υκμριιδ 

ἀοηιέδιις, σον ον δι ϑθ διε θοὸς τηζϊὶ5ςο αἰϊοίς. 
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ε ! , 9 
αγαυδαάτῳ μέγξι τ 

870 ἀραίῳ τ᾽ ἐκ πατρὸς 

σὺν διχύφρονι πότμῳ. 
ΣΙΠΗΝΗ. 

, 

Διήκει δὲ καὶ πόλιν στόνος, 900 

στένουσι πῦυργοι, στένει 

πέδον φίλανδρον" μένει 
! 

880 κτέανα ταῦδ'᾿ ἐπιγόνοις, 

δι’ ὧν αἰνομόροις, 
δὶ ὧν νεῖκος ἔβα θ0Ὁ 

Ι 

καὶ ϑανατου τέλος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοιράσαντο δ᾽ οξυκάρδιοι 
885 κχτήμαϑ᾽, ὥστ᾽ ἴσον λαχεῖν. 

Ξε ΡῚ 

διαλλαχτῆρι δ᾽ οὐκ 

ἀμεμφεία φίλοις, 

οὐδ᾽ ἐπίχαρις “Αρης. 910 

814--τὉ6 Ῥοβί μένει ΘΟὨΪ ΠΟΙ ΟΏΘμ, τ᾿, δηῖθ διχόφρονι Ῥτδο- 

Ροβίομθιη δὺν ἰμβοσαὶ, {Ππ4 Ἡθἰμηβοθίῃῖο, ποο Ἡθυταδπηο0 ϑαοίογθ. 

819. 80 ΠΙΡΥΪ μιενεὶ χτέανά τ᾽ ἐπιγόνοις. ὅυγθ ἴῃ οὐρα, 

Ῥγδθβου τη 60 Ιἰοοο ροβῖία, οἴἴβθηδιὶ Ἡοὶμιβοθίῃ., 5866 τηϊγδμπι ΘΟὨ Ἶθ- 

οὕπγϑμα Ρτούα] μενεῖ φῆμις ἐπιγόνοιδσιν. ὙΤΥΡΙΙοθτὴ Ἰπ θυ ρυθίδομθιη 

ΡΥδορθηῦ βομο]α Μ. ἄλλοις ἐόται τὰ χρήματα δι ἃ ἀπώλοντο. 

ἢ οὕτως; τὰ κχτέανα ταῦτα, οἷον τὰ ὀνείδη, διήξει μέχρι τῶν ἐπι- 

γόνων. κτέανα δὲ εἶπεν, ὡς ἐπὶ οὐσίας, οἷον κληρονομήσουσι τῶν 

παϑῶν οἱ παῖδες: Ἐχ διὶδ ΘΟ]ΠΠροῸ, βογιρύαιῃ ἔαῖθ8βθ. χεέανα τάδ᾽, 

θα ΡΥΟΠΟΠΊΘ ΠΟΠΏ1]Π)1} τη816 δα δηϊθοθαθηθδ ἰβηθηδθ γϑυθῶ Υ6- 

τυ]ογαπί, ΥΟΧ ἐπιγόνοις Υἱχ βουὶ ροίθϑδί πὖ ποη αἰαὶ δᾶ Ερὶ- 

ΒοΠΟ8Β. 

880--8:8 μέμφονται δὲ οἱ φίλοι αὐτῶν τὸν διαλλαχτῆρα σίδη- 

ρον ὡς μηδετέρῳ χαριδάμενον 8080], Μ., «αι νἱάοίιν ἐπέχαρις 46 
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“ΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

Σιδαρόπλακτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσιν, 

890 σιδαρόπλαχτοι δὲ τοὺς μένουσιν, 

τάχ᾽ ἂν τις εἴποι, τίνες ; 

τάφων πατρῴων λαχαί. 

ΧΟΡΟΣ. 

μάλ᾽ ἀχαεσσ᾽ ἰὰ 91 

τοὺς προπέμπει, δαΐ-- 

8905 κτεὴρ γόος. αὐτόστονος, αὐτοπή μων, 

ΔΥΡΙ οὐρὰ δ θυ αύγϑηη ρϑγίθμι βυυαϊ]0 ϑοῦθρί8886θ. ὐΟδίθγσιῃ [ΡΥ] 

ἀμεμφία, Ηδτιη. ἀμεμφεία. 

889---92 σιδηρόπληκτοι ὉΪ8, οἱ μένουσι τετυμμένοι δὴ ϑ᾽ ὁμοῦ 

(ὁΘΧ ν. 861 τϑρϑιϊία). τάχ᾽ ἂν τιό (ὅ 866. ἴῃ ᾿ἰϊατῶ) Μ. Ὀοῖπᾶθ 

λαχαί Ὀθμ6 Θχροπαμίαν ἃ Βομο]αϑί αἱ ὄχαφαί" (ὡς) τὸ 'φυτὸν 
ἀμφελάχαινεν (Βοπι. Οα. 24, 241). Αὐουμηθῃ ἴηθββθ ἴῃ διδαρό- 

πλαχτοι δῦ ὙΟΟΙΒ τορϑο οὐ σϑῦθϑ τάχ᾽ ἂν τις εἴποι; τίνες: 

αὐϊθὰβ οχρθοίαιο τηουθίαι, ϑ8015 οβίθπαπηί. Φυοα ϑουιηθῃ 8ὶ 

αἸβροοραὺ Ηδεδηηο., ροδίδπη ΤΟΡΥΘΠΘμἄθτθ ροίοτδί; 564 ΠΟῚ 

ἀορθραὺ ἰμδηΐϊβ νϑυθοβιία β ΟΥΤΏΪη8. ΘΌΙΏ ΡΥΘΙΏΘΙΘ σΟΟθιη λαχαὶ 

Ἰηἰογρυθίδηο βου οποτο᾽. 

898. 94 δόμων μαλ᾽ ἀχάεσσα τοὺ προπέμπει (μάλ᾽ ἠχὼ 
ἐπ᾿ αὐτοὺς τοο. ἴῃ τηδΙρὶη6) Μ. δόμων μάλ᾽ ἀχὰν ἐς οὖς σρο- 

πέμπει ἘΠτη81. Ὠ1πά. δόμων μάλ᾽ ἀχὰν ἐπ αὐτοῖς προπέμπει 

Ηδυ. ΑἸΠ 411. ΠΙδΔ6 οοη͵θοίαταθ οὐ α]ῖα ἱποοιημπιοᾶα Βαρθηὶ 

οὐ Βοῦ, αὐυοά γουρυμ προπέμπει, απο 46. Θχθαυϊδγττη Θομαϊἑδία 

αἸϊοίατη 6586 ρεϊἰθί, δᾶ ΔΙΙΔ Τα βρη οι οηθια ἀθίογαπθπί. ῬΥΟΧΙΤηΘ 

δῷ Μαραϊοθὶ Ἰθούϊομθπι δοοθάθηδαιη ἀπϑαῖθ [ἰἰΐοτῶ δααϊία 5ουῖ- 

Ῥοπᾶσιῃ Ραίΐανὶ ἀχάεσσ᾽ ἰὰ (οἴ. ῬοτΒ. 980), εὐθοία νοθθ δόμων; 

ααδθ ὩΟη Οδαϊῦ ἴῃ ΟΠοΟΥαΙηΏ ὁχ οἰνιθὰβ Οομηροβίζαιη, ααϑιηᾳαθ 

ΡΓΟΡΔΌΣ ον Ῥυΐθῃ βίδίαϊΐ σαυίϑιη Ἰθοίϊομθηι δ σύφων ἴῃ γΘΥβα 

ΒΌΡΘΤΙΟΥΘ Δα βου ρίδιη [ἀ1556. 

ς 18 

ὅτο. γ᾽. 
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δαϊόφρων, οὐ φιλογα-- 
ϑὴς, ἐτύμως δακρυχέων 

ἐκ φρενὺς, ἃ κλαιομένας 919 

μου μινύϑει τοῖνδε δυοῖν ἀνάκτοιν. 

ΤΣΜΗΝΗ. 

900 Παρεστιν εἰπεῖν ἐπ’ ἀϑλίοισιν 
ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας, 

ξένων τε πάντων στίχας 920 

πολυφϑόρους ἐν δαΐ. 
ΧΟΡΟΣ. 

δυσαίων σφ᾽ ἁ τεκοῦ-- 

905 σα πρὸ πασᾶν γυναι-- 

κῶν ὁπόσαι τεκνογόνοι κέκληνται. 

παῖδα τὸν αὑτὰς πόσιν αὐ- 980 

τᾷ ϑεμένα τούσδ᾽ ἐτεχ᾽, οἱ δ᾽ 

ὧδ᾽ ἐτελεύτασαν ὑπ᾽ ἀλ- 

910 λαλοφόνοις χερσὶν ὁμοσποροισιν. 

896-99 δαΐφρων δ᾽ οὐ δαχρυχέων δ᾽ οἱ δοιοῖν ἀνάκτοιν Μ. 

δαϊόφρων ΒΙοιηῇ, οὐ 5ῖο ἰογίαββθ ρυύ. Μ. Ῥαγέϊθυϊαβ ἀθϊθγαπὶ ΑἸ. 
οὐ Τατη. δυοῖν 1001 Ρ]ΘυΙαπθ. 

900---908 πάρεότιν δ᾽ Μ. ΚΟΙΡΙ ροίοϑί πάρεότι δ' τιυΐ, 

αποᾶ τηλ]ιΐ, πάρεότιν. Ὀοἰηᾶθ σολίταις ΠἸΡΥῚ ἴθγθ οπηηθ8, σολέτας 

Βγιηοκ. ΥἹΧ ορὰβ δύ αὐ Ἰῃηοπθᾶπὶ, σολυφϑόρους Θίϊαται δά 

πολίτας τοίθγ θη ἀπὶ 6556. η 

904. ὅ δυσδαίμων σφὶν ἡ τεκοῦσα προπασᾶν ΡΥ. προπασῶν 

860, Μ. δυσδαίμονας ὅφ᾽ ἀ τεκοῦσα Ἠφτγιηδηπ, αὐᾶ8θ ΡγΟΡδτὶ 
Ροββθῃΐ, 81 βθαιθυθίαν σρὸ πάντων τέχνων. ἰὼ δυδαίων σφὶν ἃ 

τεκοῦσα Ἰλϊηαον, ο)θοία νοοθ γυναιχὼν, 4ιᾶθ βοεγαπᾶδ οϑί, αὖ πρὸ 

πασᾶν οἱ προπέμπει, Υ. 894, ΘΧ ΠΟΘ ΑΘΒΟΊΎ]Θ0 ἰπίθι 88 γΘΒροῃ- 

ἀθδηῖ, ΑΡ αἱίοτο δυσαίων, ἈΡ δἰΐεγσο σφ᾽ ἃ τεκοῦσα βυιηρϑῖ. 
ΕΣ 
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“ΝΤΙΓΟΝΗ. 

Ὁμόσποροι δῆτα καὶ συνώλεϑροι, στρ. δ΄. 

διανομαῖς ἀφίλοις 

ἔριδι μαινομένᾳ, 986 

γείκξος ἕν τελευτᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

915 πέπαυται δ᾽ ἔχϑος, ἐν δὲ γαίᾳ 

ζόα φονορύτῳ 

μέμικται" κάρτα δ᾽ εἴσ᾽ δμαιμοι. 940 

πικρὸς λυτὴρ νεικέων 

ὁ Πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρὸς συϑεὶς 

920 ϑηκτὸς σίδαρος" πικρὸς δὲ χρημάτων 

καχὸς δατητὰς ᾿ἡρης 945 
ἀρὰν πατρῴαν τιϑεὶς ἀλαϑῆ. 

ΣΜΗΝΗ.. 

Ἔχουσι μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι, ἀνε. δ᾽. 

διοδότων ἀχέων" 

911 ΤΑΡΥΪ οἱ 5080]. χαὶ πανώλεϑροι. Απίθοθαάθηβ ὁμόσποροι 

ΤΘΑΌΪΓΘΥΘ δυνώλεϑροι. ΤΏ1}1 νἱἀθραίατν. 

912 Τορθθαίαν διατομαῖς οὐ φίλαις. ϑδοιῖρδὶ διανομαῖς, τι 
Θρ᾿ἐπθίοι ἱπθρίθ δραπάδγθί, 901]. σιδαρονόμῳ διὰ χερί ποτὸ λαχεῖν 
χτήματα, Υ. 11. ὙοΥβαβ δηνπϑιϊοὶ οαυβα ἀφίλοις 5οΥ θη αι 

Θ586 δὴ νἱάθυυαπὶ Ἡ. ΨΝοβ5 8111686. 

910 ὡοὰ (ὡωὰ ἢ φονορρύτω Μ. Οοῖν. ΒΙοιηῆρΙ]α. 

920--22 Βογίαββα σιχρῶν δέ χρημάτων κακὸς δατητὰς. 

Ηανίυηρ ἀθαϊῥ σιχρὸς δὲ χρημάτων πικρῶν. Ὠεὶπάθ ἀρᾶς ΡΥ. ἀρὰν 

800. χατρὸδ Μ. πατρῴαν Βοίμο Ηδιταδηη 4] 1]. 

928. -24 λαχόντεό μέλεοι Μ. ὦ δαὶ οὐ ἰπβοταπὺ ΠΥ] ρ]θσίααθ, 

Βοίμαάθ διοόδότων οἴληθβ. διοδότων ϑοιϊ 1, ΔοΒταδηῃ. 
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92 ὑπο δὲ σωματι γᾶς 
»Ὁ-΄ Ρ᾿ " 

πλοῦτος ἀβυσσος ἔσται. θ50 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰω πολλοῖς ἐπανϑίσαντες 

πόνοισι γενεάν" 

τελευτᾷ δ᾽ αἵδ᾽ ἐπηλάλαξαν 

9380 ᾿“ραὶ τὸν ὀξὺν νόμον, 

τετραμμένου παντρόπῳ φυγᾷ γένους. φδῦ 

ἕσταχαν “ἅτας τροπαῖον ἕν πύλαις, 

ἐν αἷς ἐϑείνοντο, καὶ 

δυοῖν κρατήσας ἔληξε δαίμων. 960 

92 σώματι ὨθαῖΘ ἴῃ σώμασι τηπίδηάαμη νἱαθίαν., αποᾶ 

μαθοὺ Ῥαν. Κι, πϑαὰθ ἰπ χώματι, αἡποᾶ ΒΙοιηβο]ϊο οἱ Ηθυπηδηῃο 

ΡΙ ρου, ααἱ φαϊίοιη σηήματι Βουθογθ ἀθθθθδηΐ : ὕπᾶπι χώματι ἃ 
δομοίϊνο γᾶς ΠΟ ἴδ 0116 ἀἰβ᾽ απ ραν. 

927. 28 ἐπανϑηδαντεό πόνοιδι γενεὰν πογοιόί γε δόμου (οι 

ΒΈΌΡΘΥΒΟ, τ60.) Μ. Ηδθο υἱδτηδ, ααδὸ θθη6 θυ. ἀο]οντί, ἰῃ Ρ] αΥ Τ15 

1Ργυῖβ Ἰορυιηΐαν ΟΥἾΒ515 σΘΠΌΪΠΐΒ πόγοιόι γενξᾶν. ἐπανϑίδαντες 

Βυί]ον. 

929 τελευταῖαι δ᾽ οοπ͵θοῖί Ηφεγηδηη, τϑοορῖ Ιου, ῬΟΒΒ515 

τελευταίῳ δ᾽. 

932 ἕσταχκεν ὈΥ. δ᾽ δἄβου. τθοὺ. Μ. ἕσταχε δ᾽ να]ρο. 

986 βοαυϊίαι «αἰίογα μ᾽] δηοίαβ Ρ81.8, Οδυγη θη ϑιηοθΡαθατη, αποα 

οοηϑίαί ργοοᾶο, βίγορῃαδ, δροᾶον. ὔΟὐδυμη 8 θᾶ ἰΘχ οδύ, αἱ Ῥ6Υ 

ΔΙ θυ 8Β Ὑἱοθθ ΒΟΥΟΙΘΒ ΥΟΥΒΊΙΒ ἰοΐοΒ αἸπηΣ ἀϊοθνθ οδϑηδηΐ βαπίθης 

ΒΙΧΉ1165, ΠΠΘΉΒΙΤα, ΡΘΜῸ5, Ῥουβροχιῦ ἢοο Ηδθυτηδηη8, ΠΘα 6 ἰδιηθη 

ἀοροβθαῦ, συϑυθὶβ ἀριιβὰβ, ργοοάτππι οὐ δροάατη ἴῃ τηΐηυ 58, 188 

ΒΌΡΠ.Β. ΔΗ ΙΒ γορϑδαιιθ αἰβοθύροῦθ ΑΡ 116 Ιορθ ρϑα]]υπὶ 415- 

οοαϊ ργοοαὶ ἰηϊ τὴ : ἤδη {ὐἸπηθι}"} Ο0]α ἴηΐοῦ 856 ΡῬδυηΐαγ 

ΒΟΥΟΥΘΒ, αὰ86 84 τηϑήοσθπι δϑαιπδὶ αίθιη γθυοοδῦο ἐγαβίγα ἰθηΐδ- 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

036 [αισϑεὶς ἔπαισας. 

ΙΣΜΠΗΝΗ. 

σὺ δ᾽ ἔϑανες καταχτανών. 

“«ΝΤΙΓΟΝΗ. 

δορὶ δ᾽ ἔκανες. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 

δορὶ δ᾽ ἔϑανες. 
“ΑΝΊΙΓΟΝΗ. 

μελεοπόνος. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 

μελεοπαϑήῆς. 

“ΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

πρόκξισαι 

ΠἸΣΙΜΠΗΝΗ. 

καταχτας. οϑῦ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἴτω γόος. 

ΙΣΙΜΗΝΗ. 

ἔτω δάκρυ. ϑ64 

Ὀαμπὶ Τϑομηηϑη Φ]14τ6, Οοίθειιμη τθοίθ οαϊίοσθϑ Απίϊροπαθ, δ 

δέ δ ἸΏΡΘΏΙΟ ΤΏΔ]ΟΥ, ΡΥΤηδΒ ρᾶιίθβ ἀθάθυιηῦ, ᾿βιηθηδθ βθοῦῃ- 

45, ααδιηαθϑη) ἴῃ 10 γ15 ἤδθοὸ ρ]δηοίτιπι ργδθι, 

980, 87 ΤΥ ἐκτανες:. Οὐοὐν. Ἠδυθδημ, Ὠθἰημᾶθ βου θρδίαῦ 
μελεόπονος. Μαίανὶ δοοθηύπμι. Ηθἰ πηβοϑίῃ μδλεοποιός. 

938, αὖ ροδὺ 989 Ἰεροραίαγ, οὐ Ηδγίθηρο δηΐθ ἢπηῸ 

Ροβιυιΐῖ, ΤὐΡυῖ προκείδσεται χαταχτάς. Ἐπποπάαν Ἡθιηδημ, ἰμΐθυ 
ΒΟΓΟΥΘΒ αἰβίυθαϊ ΤΔΟΒΙηδηη. (ἀθμτϊηϑιη βουϊρίθγαπι ΠΡ Ϊ556 

Υἱάθυν διοίου ΒΟ 8011 Μ, ὁ ἀγελὼν τὸν ἕτερον χαὶ αὐτὸς προ- 
’ » , ᾿ 

κείσεται (1. πρόχειται), τοῦτ᾽ ἔστι τέϑνηχεν (1816 τεϑνήξεται 

προφ-- 

δος. 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ότρ. 9020 Ἐγ. 

ΙΣΠΗΝΗ. 

ἐγ. 

“ΝΤΙΓΟΝΗ. 

μαίνεται γόοισι φρήν. 

ΙΣΙΜΗΝΗ. 

ὃν δὲ καρδία στένει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἰὼ ἰὼ πανδυρτε σύ. 

ἸΣΜΗΝΗ͂. 

σὺ δ᾽ αὐτε καὶ πανάϑλιε. 

“ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

946 πρὸς φίλου ἐφϑισο. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

καὶ φίλον ἔχτανες. 970 

5001. Α). [Ιῃ αἱΐθυο νϑύϑα δάχρυα ΗθΥ], δάκρυ Ἰωδομηηαπῃ. ϑ'ϑᾶ 

Βδθο ἰπ ἢ ηθ ΘΡΟΩῚ ροηθηᾶα βίγορμαυαπααθ Ἰαπηθηἑαί οὶ θιιΒ ρτδθ- 

τη θη 6586 θ6η6 τηοηαϊύ ῬυΊθη. 

940-42 ΤΠ Ρυ] ἠὲ ηὲ μἰο οὐ ἴῃ δῃςβίσορῃα. Οουν. Ὠίηδοχῇ, 

ἸηΐΘῚ ΒΟΥΟΥΘ5. ΟΙΒΟ ρα Ἡθιηδηη. Ποῖημάθ ἔν δὲ, 5ἰηιμΐ, ὈΘΠη6 

ΒΏΘΥ οὐ ΒΙοιηΠθ]4, αὖ μᾶθὺ δοουζαίθ ἰηΐθυ 86 ὙϑΒρομαογθηί. 

ἐντὸς δὲ καρδία, αυοᾶ ΠΡΥἱ ργδοθοηΐ, Ἰοοστη Παρογθί, βὶ θοῦ σα]ϑαΐ 

δαῦ Ἰηραᾶθ ΟΡροῃβυθίαν ; 8564 ργδϑοθαϊξ φρῆν; αὰὰ ΗΠ] οϑί 

Ἰηὐθ 118. 

948 πανδάχρυτε Μ. πάνδυρτε ἘΪΒΟΒ] Ὀϊπᾷ. δαχρυτὲ Ἠθιμ,. 

946 8η4ᾳ. φίλου γ᾽ Μ. Ῥαγίϊοα]αιη ἀρ]ον 0 ΒΙοιῆθἃ. Θαδ0 

Ροβῦ 946 Ἰορορδηΐίιι", ροβύ 949 βου, ΠΟΟ ἰΙοῦο Ἰασιηδθ β᾽ρ}18 

ῬΟΒΙ 18. 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

Ν᾿ νῶἷνΣ 

ΣΜΗΝΗ͂. 

. -πιὺ -- 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἄχεα δοιὰ ταδ᾽ ἐγγύϑεν. 

ΣΜΉΝΗ. 

πέλας ἀδελφέ᾽ ἀδελφεῶν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

960 δίδυμα λέγειν. 

ἸΣΜΉΝΗ. 
δίδυμα δ᾽ δρᾶν. 972 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερὰ, 970 
πότνια τ’ Οἰδίπου 

μέλαιν᾽ Ἐρινὺς, ἡ μεγασϑενής τις εἶ. 

948. 49 ἀχέων τοίων ταδ᾽ ἐγγύϑεν - πέλασ δ᾽ αἶδ᾽ ἀδελφαὶ 

ἀδελφεῶν. Μ. Ἐρτορίθ ϑπιθπᾶανι Ηθυμηαπη, πἰβὶ αποᾶ ἀδελφὰ δ᾽ 

ἀδελφεῶν ἀοᾶϊ. βογθοπάσιῃ ογαὺ ἀδελφέ ἀδελφεῶν, απο οἰΐδπι 

Ἡδιμηβοϑῦι νἱα!ϊῦ. 

960 ἴῃ 1ΠΡγ}Β ἀθβιἀθύϑηῖαῦ ααδθ τοϑροπᾶάθδης δ ΠΠ601018. 

Ηουπδηπαβ 118 ἰρθδᾶ ὀλοὰ λέγειν --- ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν Βῖς Θχοί 558 

βίαϊποραῦ, οὐ ἰᾶθιη ποτα η8 γουϑὰ 947 διπλὰ λέγειν -- διπλᾶ 

δ᾽ ὁρᾶν (βῖο 1|0γ]) βουναθαί. ϑδ'ι8ᾷ νἱάθηΐανῦ παθὸ μοί ππὸ ἰγδηβ- 

ἔθυθπᾶα θβ8886 ᾿θυιθυ ἱπτητητ αίδ. ϑουρδὶ δίδυμα, φῬτδεοοράθηίθ 

ἀδελφεὰ ταοΐαβ, Ηθίτηβοϑίῃ δισλόα. ΕΥαδβίγα δαΐθιῃ οὐ θρὸ οὐ 1116 
γοῖβα 989, ααἱϊ δδὺ ργοοαϊ οἸδαβαϊα, δᾶ βίγζορηῃδθ ἰδουπδμ 6χ- 

Ρἰθηᾶδηη τιἰϊ Θοπμα θδιηαγ. 

951---ὅϑ -- 96θὅ---Ο7, αι ΘρΡΗγΙμπΐδ, ΟἸΐπλ ΒΟΥΟΥΊΡτ5. ἐσ θαία, 

βθηθ ὁμοτο ἀθάϊὶ Πϊπᾶοτέ, ΤΑρυὶ Οἰδίπου ὁνιὰ μέλαινά τ᾽ ἐρινὺς. 

Οὐπ]αποίζοπθιη τηϑίυὶ οαυβαὰ ἀθ]θνῦ Ῥοτβοι. Ορίϊπηθ. 8.64 ϑέϊδῃι 
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90ῦ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ΣΜΉΝΗ. 

“ΝΤΙΓΟΝΗ. 

δυσϑέκτα πήματα 

ΣΠΉΝΗ. 

τονδ᾽ ἐδέξατ᾽ ἐκ φυγᾶς. 

“ΝΤΙΓΟΔΝΗ. 
᾿ ᾿ 

οὐδ᾽ ἵκεϑ'᾽ ὡς κατέκτανεν. 

ΣΜΉΝΗ. 
"ἡ Ε 

σωϑεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. 

980 

ὄχιά, Ἰαϊουροϊδίῖο, αὖ ταῖῃὶ αὐάθηη νἹαθίαν., τηεηϊθβίω, 671 οἰ θη τη 

οὐδύ, αὖ οὐαίϊο τϑοΐθ ργοοθᾶθεθί : Ὡθα16 ϑηΐπὶ (θυ ὰ8 γοοδύϊναβ 

βΒίῃηθ δορ]α δα]ϊοὶ, πθαὰθ Ἐρινὺς Δρροβί[10η18. ποιηΐηθ δᾶ σκιὰ τθ- 

ἔουσϊ, θα νϑυβὰΒ θῦϑ 80 8118. βϑύβοῃηδ Ῥγομ ἢ 1871 ροίοδί, 

οοαϊξ ᾳυοᾶ, ἀο]θίο ὀχιά, 501]Θὴπθ Εαγίαθ, Ἐρινύος βῖνθ ᾿Αρᾶς, 6ρ- 
ἐμϑίοῃ σότνια μαϊο τϑααϊίασ, πθοημοη ἀοομηηΐϑοιβ γϑϑυϊαϊαγ, 

966 ἐδείξατ᾽ ἐκ φυγᾶσ ἐμοί Μ. Ηδοο δᾶ Ῥοϊγπηίοθπι 580] πὶ 

Αο- 

βρθοίδσο ᾿ἰατιθῦ, πθαὰθ ἰδιηθη ΡΥΟΡΑΙ ροίοϑί Ἡθχιηδηηὶ δειξε δ᾽. 

ποὺ ἰπ ἐδείξατ᾽ Ἰαϊοί ἐδέξατ᾽, δία ααοᾶ ἀπὰμι Θχοίἰββοὲ σονδ᾽, 

δὰ γϑυβαμη ΘΧρΙ θη ἄσπηη δαάϊταπι οϑὺ ἱπθρίαπι 1Ππᾶ ἐμοί, ᾳφῃοα ὈΘΠ6 

ομηἱϑὶὶ ΒΟΡου611ὰ5. Οοπῃ͵θοίαγαρ ἐδέξατ᾽ ἐχπεφυγμένος, ἐδέξατ᾽ ἐκ 

φυγᾶς μολῶν, ῬΥΙΟΥ ἃ Τη6, ἃἰύοτω ἃ Ηοιμηβοθίμϊο ργοΪαία, 60 ρθ6- 

οδηΐ αυοᾶ δέχεσϑαι χαχά ἈοΟ αὐΐάοθτῃ βθηϑὰ ϑ,ᾶΘΟΘ ὩῸΠ ἀϊοΙ[Γ. 

901. ὅ8 ῬΟΙΪγΠΐοοΒ. δανθυβδυϊαμη ἰηζογίροϊἑ, ἤθαὰθ ἰδιηθη 4ο- 

τα πὶ ΤΟΙ (ἵκετ᾽ ἐκ φυγὰς)», οἵ αυστὴ τηὰ]ὰ οβιιρβ8βο Ὑἱάθυθίιῦ 

(σωϑείς), νἱΐα ρυἱναύαβ οϑί. Εὐτιβίσα Τϑομτηδηη 8]1}146 συϑιεὶς, 

οἴδιη ὙὑϑΥβὰ ΡΥΪΟΥΘ νᾶῦὶθ ἰθηΐαίο, δ Ἰοῆρϑπι δΔηϑου δῖ ΥΘηο- 

νϑηάδι. 

ἦν 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὠλεσε δῆτ᾽ ἀγαν. 

ΣΜΉΝΗ. 

9060ἰ τόνδε δ᾽ ἐνόσφισεν. 
«ΝΊΤΠῸΌΝΗ. 

τάλαν μένος. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

τάλαν πάϑος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

δίπονα κήδε’ ὁμωνυμα. 

ἸΣΜΗΝΗ͂. 

δίυγρα τριπάλτων πημάτων. οϑῦ 

«ΑἸΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ὁλοὰ λέγειν. 

969. 60 Ιὐριὶ ἀπώλεσεν (δυὺ ἀπώλεσε) δῆτα καὶ τόνδ᾽ ἐνό- 

ὄφιδσεν. 611. Πἰμᾶ. ὠλοόε δὴ τόδε --- καὶ τόδ᾽ ἐνόσφιόσε, Ῥτοπο- 

τηΐη6 ἀθιηοηδβίγαις γο ΠΟ 88.015 δρίθ δα βρισιίαμ γϑὶαίο, ααἱ ΟΟΥΡοτἃ 

Ἶδτα γϑ]ϊααίν, Ἡθυπαδημ ὥλεσε δῆτα, ναί. --- τόνδε δ᾽ ἐνόόσφιδσεν. ΒΘΠ6, 

δὶ αποᾶ γαέ ἀἰδρ!οού, βουῖρϑὶ ἄγαν : Ππδπὶ ΥῸΧ καὶ 0 ΘΧ 

ΠΌΥΔΥΪ ΘΥΤΟσΘ, 564 οχ ἱπίουργθίδίιομθ οχίϑ νἱἀθίατ, 

901 τάλαν γένοσ --- τάλανα καὶ παϑόν Μ. τάλανα παϑὸν 

Ῥαγ. Α. τάλαν χαὶ παϑούό α. τάλαν πάϑος Ῥυτΐταυ5. Βοιαί το- 

βλσαϊς. ΟΡρροβιι! νίβ τηΐϊῃὶ τϑαυίνθυθ ν᾽ ἀθθαίαν τάλαν μένος. 

9602 1ἰρτὶ δύστονα. Ἐρτορίθ δίπονα Ηθτα. Ῥιὸ ὁμώνυμα 
τ 8} 1 πὰ ὁμαίμονα. ' 

908 Κ''΄ς 1001 οἱ βομο]αβϑίοβ ααἱ δαβουϊρβιε : δίυγρα᾽ ζῶντα 

πήματα χεόμενα καὶ πολλά. τριπάλτων δὲ πημάτων, σφοδρῶς 

πηδησάντων. Ουἱᾶ Ἰαἰθαὶ ἴπ σογγαρία ἸΘοίΐοπθ, πο Δ 0116 ἀἸΧΘΥΊ8. 

Ἡονιιδηη δίυγρα πήματα παλμάτων. Τοπίαραπι λυγρὰ διτλάμονα 

πἡμᾶτα. Ἡρἰπιβοθί διερὰ (διερὸς ἃν Ηθβγομῖο αἰ ϊΐβατιο δίυγρος; 

ζῶν Θχροιτ) πάλματα πημάτων. 

14 
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ἸΣΜΉΝΗ. 

ολοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

9065 ἰω Ποῖρα βαρυδότειρα μογερὰ, 

πότνιά τ᾽ Οἰδίπου 

μέλαιν᾽ ᾿Ερινὺς, ἡ μεγασϑενής τις εἶ. 

«ΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἐπῳ- Σύ τοί νιν οἶσθα διαπερῶν, 990 

- ΣΜΉΝΗ. 
σὺ δ᾽ οὐδὲν ὕστερος μαϑων, 

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

970 ἐπεὶ κατῆλϑες ἐς πόλιν, 

ἸΣΜΗΝΗ. 

δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας. 

“ΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἰω ἰὼ πόνος, 

ἸΣΜΗΝΗ͂. 

ἰω ἰὼ κακὰ, φθῦ 

«“ΝΤΙΓΟΝΗ. 

δώμασι καὶ χϑονὶ, 

908 ΤΑΡΥΪ δὺ τοίνυν. ὔΟοῖν, Ηδυπᾶπη οὐ 8 αὐἱδουίρϑὶι 

ΒΟΒΟ]α οοαϊοῖα Ρᾶγ. Β., σὺ τοίνυν οἶσϑα᾽ σὺ οἶδας, ὦ Ἐτεόκλεις, 

τὴν Ἰοῖραν ὅόον δύναται, διαβὰς αὐτήν 5680]. Μ. 

Ῥοβὺ 971 1ῃ ΠΙΌΥῚΒ ἰἰθυιιτα ἸορΙΥ ν. 904, ουϊ πἴο Ἰοοῦτι ΠῚ 

6886 Ὀ6η6 ἀοπηοηδίγαν! 0 Ἡ θυ δηη. 

974 δώμασιν Μ. οϊπᾶο Ἰἰρτὶ δααπηΐ πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί, 

αὐδῖὰ νου θΟΥαΏ Βοααθηϊιπη ἰῃιθυργθίδιϊοηθη σνουϊβϑίηθ ο͵θοῖξ 

Ηδγθιηρ. Ἡθυηᾶπ Πᾶ6ο ἴα ἐποραίαν, αὐ δώμασι (ἄοθοναῦ δώμα-- 

δι") --- καὶ χϑονί {Ππ4 Απθροηδθ, ἤοο ᾿βιηθηδθ {πα θυθύ. ν᾿ 
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ΙΣΙΜΗΝΗ. 

970 καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 

.«ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἰω ἰω δυστόνων κακῶν ἄναξ. 

ΣΜΉΝΗ. 

ἰὼ πάντων πολυστονώτατε. το0ὺ 

“ΝΤΠῸΝΗ. 

ἰω ἰὼ ϑαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ. 

ΤΣΠΗΝΗ. 

ἰὼ ἰω, ποῦ σφε ϑήσομεν χϑονὸς ; 
“ΝΊΤΙΓΟΝΗ. 

980 ἰω, ουπέρ γ8 τιμιώτατον. 

ΣΜΉΝΗ. 
ἈΝ -“Σ57- 

ἰω ἰω, πῆμα. πατρὶ πάρευνον. 

916 Ηΐπο ποὴ ψϑυϑ8 βἰπρι]ο08 ΒΙΠΡῚ]15.,, 564 ἰγ85 αὐἰθ5 τὸ- 

ΒρΡομάθτθ, ᾿η θυ) οι 065 040 φοϑμμηδίαθ, τη] 0640 56116] ροϑβιύδθ ἰπ- 

αἴοῖο βαηῦ, οὗ ορίψμημθ ρϑυβροχὶὺ Ηθιμηβοθίῃ, ἡθαὰθ Ἰομρθ ἃ ΥΘ1Ὸ 

αἴαϊ! Ἡχηδηη. --- δυστάνων Μ. δυστόνων [ρΡ5. Τὰυτῃ. ουθα 

Ἐτεόκλεις ἀρχηγέτα, 486 να ]ροὸ ροδὲ ἀναξ Ἰοριηίαχ, 568 ἃ ῥ]τὶ- 
γβ ἀρυῖβ ἀρϑαῃί, ἴῃ Μ. βοῃο]βίθϑβ ἴῃ ἸηΔΥΡΊη6 ΔΒΟΥΙΡΒΙῦ, 5.06 

ἰμ θυ ΡΟ] ομθι, 81:ν06 που ρυϑίδι! οὰ. ΠΟῸῚ Ορίϊπηϑιη. Νϑιη 6Χ 

ΑΘΒΟΏΥΠ βοπίθμπίϊο ΕΐθΟΟΙ18. ΠῚ Ππλδ]ο0Υ Ο]ρὰ γί ααδὴ ῬΟΙΥΠΪΟΙ8, 

οὐ χαχῷῶν ἀναὰὲ ταῖῃϊ πιαϊογιην. ἀοηνΐηιι5 δὲ ῬΟΒΒΘΘΒΟΥ ροίϊι8 απιϑη 

ΠΙΔ]ΟΥτπ διοίου 6586 νἱἀθίασ. Οὗ, βόοριῃ. Απύ. 1277 ᾧ δέσποϑ', 

ὡς ἔχων τὸ καὶ κεντημένος ἔοικας ἦχειν καὶ τἀχ᾽ ὀψεόϑαι χακά. 

917 πολυπονώτατοι Μ. οἱ 5080]. πολυστονῴώτατοι ΒΟΡ. ΤανΗ. 

δι. ϑουίρβὶ πολυστονώτατε. Αυίΐροπα Ἐπ θοοΙθμι, ᾿διαθπὰ Ῥο- 
᾿γῃϊοθιὰ δ] οααϊίαῦ, ουβαθ βθαθθη8, αἰ δα αἰταηαὰθ ἔγαίσθπι 

Ρουιηθί, Απθροπαθ οὐ ἰβϑιηθηᾶθ ἰὐϊθαϊ ροβϑὶῦ : αὰδὸ ΒΌΒΡΙΟΙΟ 581 

γοχα οδί, 979 Αὐύρομδθ, 980 ᾿βιηθπδθ, 981 υὐγίσβατιθ ου , 

79 ΑἸτοχαι ἰὼ δαἀᾷϊαϊ 560. Μ. 

980..:81 Ὀγὶ ὅπου τιμιώτατον. ϑοΥρϑὶ οὐπέρ γδνυ αἱ ΒΪῸ 
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ΧΟΡΟΣ. 
ὦ μεγάλαυχοι καὶ φϑερσιγενεῖς τοδά 

Κῆρες Ἐρινύες, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα τοῦδ 
γένος ὦλλυτε πρεμνόϑεν οὕτως. 1066 

ΚΗΡΥΞΕ. 

986 Δοκοῦντα καὶ δόξαντ᾽ ἀπαγγέλλειν μὲ χρὴ ιο05 

δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως. 
᾿Ετεοκλέα μὲν τονδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ χϑονὸς 

ϑάπτειν ἔδοξε γῆς φίλαις κατασχαφαῖς ̓  
στέγων γὰρ ἐχϑροὺς ϑάνατον εἵλετ᾽ ἐν πόλει, 

ΘΥΒΙΒ. γΘΥΒαὶ 917 Θχαθαπδγθίαν, Ποίηᾶθ ΡγῸ σῆμα τη] ὅ πέρ μα. 

Ηθηβοϑίι σῆμα. Μίάοθ8Β Αϑβομυ]αμα ΘΧ Θρίσουνιιμι Πδε 1 ΟὨθτι8 

Οοαϊρυσὰ ἤοὴ Αἰμθηῖβ, 564 ΤΉΘΡΙΒ. τηουύαπτη Βοραϊαμαιιθ 6556 

βίδϊο 16, : 

982--8ὃ84 διὸ τοίταχὶ, αὐπτὴ ἴῃ 1 Υ15. οὖ ϑαϊ Ομ θυ5 ροδύ 

1086. Ἰθροσθηΐα, Ιο60, αὐ Τ1Π1 αὐϊᾶάθηὶ νἱἀθίθυ., 8]1Θη5θῖπιο. Ἠΐϊο 

ὙΟ͵Ὸ ἀοβι ἀθγαίαι ρῥ]αμοίιβ. ΟἸδαβ]1α βῖνθ ἃ ομοσο, απὶ βαρ βίτο- 

ῬΒδθ οὐ δῃ βίορμδθ βαοοϊηϊδ, 876 ἃ ΘΟΙΎΡΠδΘΟ, Οὐ πᾶθο δῃᾶ- 

Ρϑοβίϊοα {ἰραθηᾶα βαμύ, ργομπαηίαία. Οδίθγαχα γένος ὡλέσατε πρυ-- 

μνόϑεν οὕτως 110]. πρεμνόϑεν 15. Μοββίιβ. ὠλέσσατε Ἐ]ΜΙΒΙ, 

ὥλλυτε Ἠδιμηβοθίῃ, ααοα ρῥγϑθία! οἱ αὐαδπὶ ἰρ86 ργοία]ογδηι ΘΟ ῃ- 

ἠθοίαταθ αἷς . . ὥλετο. ῬΔΙΟΘΙΐδΟΙ ΠῚ 58 606 ΠΙΡΥΑΥ ΟΡΒΟΌΣ δ πηΐ. 

οϑὔ Μαϊ]ΐηη δόξαντα καὶ δοχοῦντα. 

987 ευνοια ΡΥ. δὐναίαι 8560. Μ. οὐ 56}0]. 

989 συγῶν (. 6. ὀτυγῶν, αὖ Ἰορίταν ἴῃ 1 γ18. Ρ]ουῖβααθ) Μ. 

εἴργων δηλονότι ΒΆΡΘΥΒΟΥ, 8500. Μ. εἴργων θη} πομμθ}}, ΤΙηᾶθ 

ὄτέγων ογπουπηΐ ΥΝ ΔἸ 614 ΠΌΡγθο Ἐ Ί50}1} Ἡθυτηδηὴ ὈΙπάουῇ : αὰο 

γῸΥΡο, αὐ ᾳποᾶ 46 τηὰτ0 ροίϊαβ (ν. 200), ααδῃλ ἄἀθ ΠΟΙ 6 τιθ07- 

ρδυΐ βοϊθαῦ, Ἐθοο]65. πη] αγη οὐ ΡΥ ΟΡ ρμδοσ] πη ΤῊ Θ Δ τη 

Ῥγδοάϊοαθαν. Κ'ϑα γοβίδην συᾶνοδ ΟἸἴθΠΒΙΟ 05. ἴῃ ]ίθγα Πυ7π|5. νοὺ- 

5118 ρατίθ. ταδὶ θη οΧ ΕὙΔΠΟΙΚΘΗΣ οοη͵θοίαγσα ἐρΊ! αβ οι] 

ἐν πύλαις 5ογθα8, ἰδίωθῃ ϑάγνατον εἵλετο, ἷ. 6. Ἰηογίθμι τη] αϊ ὁ 
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ς »- ’ 2) οΥ ᾽ν »-Ὡ " 

0990 ἱερῶν πατρῳων ὃ οσιος ὧν μομφῆς ἀτὲρ ιοῖ0 

τέϑνηκεν οὗττερ τοῖς νέοις ϑνήσκειν καλόν. 
᾽ Ἁ - Ἀπ τῇ 

οὕτω μὲν ἀμφὲ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν. 

Τούτου δ᾽ ἀδελφὸν τὐνὃε Πολυνείκους νεχρὸν 
» “- .} « Ν Ἀ 

ἔξω βαλεῖν ἀϑαπτον, ἁρπαγὴν κυσὶν, 
2 »“»“ὝΣὋ᾽΄ ᾽ 

9905 ὡς ὄντ᾽ αναστατῆρα Καδμείων χϑονοὸς, 1015 
ε] , -»ὟΣ 3 Ν γ} ᾿, 

εἰ μὴ ϑεῶν τις ἐμποδὼν ἔστη δορὶ 
- “Θ᾽ 5) 3 Ἁ Ν ἢ 

τῷ τοῦδ᾽ -“ ἀγος δὲ καὶ ϑανὼν κεκτησἑεται 
- ! [2 ς 

ϑεῶν πατρῴων, οὺς ἀτιμάσας δὃδε 
! ἜΡΕῚ Ἀπορυμα δι να ἢ 

στρατευμ᾽ ἔπαχτον ἐμβαλὼν ηρὲι πόλιν. 

1000 Οὗτω πετεινῶν τοὐνδ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν δοκεῖ 1020 
᾽ 2 .“»"Ὗ 

ταφέντ᾽ ἀτίμως τουπιτίμιον λαβεῖν, 
! - 

καὶ μήϑ᾽ ὁμαρτεῖν τυμβοχόα χειρώματα, 
᾿] ! 

μήτ᾽ ὀξυμολποις προσσέβειν οἰμώγμασιν, 

ἄτιμον εἶναι δ᾽ ἐκφορᾶς φίλων ὕπο. 

Ι005 τοιαῦτ᾽ ἔδοξε τῷδε Καδμείων τέλει. 1025 

ααδηλ νἱΐαϊα., 5Θηβιιη) ΟΟΙΏΙΩΟΔ μη ΠΟ ρυδο οί, οὐ 46 ὑϑρὶδ πιογΐθ 

γ. 991 50 Ιοοὺ ἀϊοοίαν. Ηϊο γϑααίϊνιαν ὀλοϑρον εἶργε τῇ πόλει 

γ61 ἰαἰθ αὐ1α. 

990 δ᾽ δαάϊάϊ 560. Μ. 
9903 Νοὺ Ῥθηὴθ οοῃυθηϊαηΐ γεχρὸν οἱ ἀναστατῆρα χϑονύς. 

Ἐογίαββο Πολυνείκη λέγων ἰάαιθ γο]αῖδβ6 νἱἀοίαν οοαοῖ5. ὙἹϊο- 

ὈΘυρθη 518. ΠΌΤ ΔΙ. 

999, ροβί θἃ αδθ ν. 9956 τηι]ίο ἔου ἐπ ἀϊοία βαμηΐύ, ᾿δηρτιθη- 

ἰθτὶ οὐ βιρουηπθηΐθηι ἃΡ ἱπίοιροϊαίουθ γθυβὰβ 69 ΤῃΘΙηΟ 70. ΘΟΗ- 

βοίππι 6586 ραΐο. ΑΘΒΟΏΥ 8 βουρβουϊξ ἀτιμάσας ἔχει, 4088 5] 

ἴῃ σίγα ρούϊαθ αι ἴῃ τηοτίππιπι οϑάθυθ νἱἀθπίαν, θὐϊδη) 5.ρ6- 

τόσα δῖ. αἸοία δβιιηΐ, 

1000 σποτηνῶν Μ. 

1005 ἐδοξεν Μ. --- ῬΥδᾶθοο ρυϑθιρτ ΘΧογαϊαμ Β᾽ ΠΥ χη, ὙΘτὴ 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

Ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω, 

ἢν μή τις ἄλλος τονδὲ συνϑάπτειν ϑέλῃ, 

ἐγω σφε ϑάψω κἀνὰ κίνδυνον βαλῶ 

ϑάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 

1010 ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει. 1080 

δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύκαμεν, 
μητρὸς ταλαίνης καττὸ δυστήνου πατρὸς. 

τοιγὰρ ϑέλουσ' ἄκοντι κοινωνξι καχῶν, 

ψυχὴ, ϑανόντι ζῶσα συγγόνῳ φρενί. 
1015 Τούτου δὲ σάρκας δὴ ᾽ Ν 

Ἶ ᾿ Ν οὐδὲ κοιλογάστορες 1086 
͵ ᾿ ΠῚ 

λύκοι σπασονται" μὴ δοκησάτω τινί. 

ΟἸἼΡ5. ΡΘΥΙΟαΙΒ 56Χ, βορίθῃι, 856Χ ὑϑυϑιιατη ΘΧρΡΟΣΪ, αἀδθ δα ὑγθ8 

ΒΘΏΪΟΠΘΒ ΤΘαϊροηΐα, 51 νϑυβαμα 999 Ἰηθοιηλ Ρ1Ὸ ἰηΐθυροϊαίο Πα 68. 

1006 Νοι τππΐϊαμᾶάδ μανία γε. ἀ4πᾶθ σΘΠΘΙΌΒδΙΩ ααδη ἄδμη 

ἰγοηΐδὰ Πεαροί. 

, ᾽ , μ 1: 1008. 9. κ᾽ ἀνακίνδυνον βαλω Μ. κίνδυνον ἀνα βάλλειν ἀἰοἴιμμη 6558 
, ᾽ , .ς, . τ 

αὖ χένδυνον αναρρίπτειν γ6] ρίπτειν, ὈΘη6 πιομαϊῦ Ηθυμηᾶηη. οἰ 
, - ᾽ ᾽ ἈΝ . .. . 

8] τιμῶ 6 ἀδελφον, αἴιὰθ οδύ Ηθβοθίμ!! Θομ θούαχδ. 

1018 χακῶι 860. Μ. οὐ 560801. Ουϊᾶ ρῥγίτηδ βουῖρβουϊδ, ΠΝ 

Ια ποῖ. χαχῷῶν Πρχΐ ρ]ουίααθ. (ἰδίθυιμὰ ἄκοντι πὸὰ δᾶ χοινωνίαν; 
564. Ρ6.᾽ ὈΥΔΟΒΥ]ορίδιη δ χαχῶν Βρθοίαϊ : {πϑίγοσα. ἴγιζαπὶ ἰῃ 

τηϑ]8, ᾿ποϊ 1886, 56. αἱίγο αἸβου θη δα ϊχθ αἰοῖ. 

1018--11 Εαϊΐογοβ νϑῦρᾶ οὐδὲ . .« λύκοι δορδρίθ8βθ νἱάθηίας 
'πθ Ἰὰρὶ αυϊάθηη᾽, αυΐα Βοι]Π σοῦ ππηίαβ αἀΐχογαῦ ἁρπαγὴν κυσίν. 

ΜΊΏΣ ἀπθίπμη πο οδῦ ααΐῃ ροδία [416 αἱ βου ΡΒΘΥ : Βυι} 8 ΘΑ 6 

ΑΥΘΒ ΟῚ ψϑβοθηΐαν, ἤΘα 0 πρὶ ΟΟΥΡΙ5 δα θα. [Ιἰδαᾷπο Ἰδοηδθ 

βίσῃα δἀάϊα!. Μοχ ὁπάδσονται ΡΥ. πάδονται (αἀβοχίρίο γεύδονται) 

8600. Μ, ΠΙυαα Π|θΥὶ ρ]θυῖααθ. 



111 

τάφον γὰρ αὐτὴ καὶ κατασκαφὰς ἐγὼ, 

γυνή περ οὖσα, τῷδε μηχανήσομαι, 
1020 Ξ τ ἥ: " " 

κολπῳ φέρουσα βυσσίνου πεπτλώματος 

καὐτὴ καλύψω, μηδὲ τῳ δόξῃ πάλιν' 100 

ϑάρσει παρέσται μηχανὴ δραστήριος. 

ΚΗΡΥΞ. 

Αὐδώ πόλιν σε μὴ βιάζεσϑαι τάδε. 

“«ΝΤΙΓΟΝΗ. 

1026 αὐδῶ σε μὴ περισσὰ κηρύσσειν ἐμοί. 

ΚΗΡΥΞ. 
τραχὺς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγων κακά. 

ι 

1018---22 τάφον γὰρ αὐτῷ ιἰρυϊ, αὐτὴ Ῥίοτβοῃ Ηθτιη. Ὠἰπᾶ. 

Ποϊπᾶθ δὰ συ. 1021 Ῥθηθ ϑβομοαβίθθ τῷ τοῦ βυσσίνου πέπλου 

κολπῷ τὴν γὴν παραχομίζουσα; ὡς ἐπιβάλλειν μέλλουσα χῶμα, διὰ 

τὸ ὀρύττειν μὴ δυναόϑαι. ΜιᾶΘ5. ἀθδίάογδυϊ οαϑαμπι δοοαβδίϊ απ 

γῆν ἀαΐ χόνιν : πϑῖῃὰ τάφον καὶ καταόκαφάς οὕτῃ φέρουσα πρὶ 
ποααϊΐ, ἴτη0 χαταδκαφὰς εηχανηόομαι 11 τη 8] ΟΥ̓ ΘΙ 116 ΒΘΡτ]ΓαΥ τὴ 

βιριυῆοαῦ αὐδὰ απᾶθ νου] χόλπῷ φέρουσα ἱπηαῖταγ. [ἰδατιθ 

Βυ) αβιηοα! αὐ ΘΧΟΙ 1556 

κεὶ τάλλα μὴ πάρεότιν, ἀλλ ὅμως κόνιν 

εὐ ῥγῸ καὐτῃῇ ϑουϊθθηᾶνμη 6588 αὐτῇ ρᾳΐο. Εἰὐΐδιυ Ρυϊθηῖο δαί 
ἰδοῦπα βίδίαθηᾶα,, δαὺ νϑύβι8 1022, οχ ΗδΙ]Π}11 οοπ͵θοίαγα 510 

ΒΟΥΪρίαΒ : καὶ γῇ καλύψω -- Ομηδὲ τῷ δόξῃ πάλιν --, δπίο 1021 

ῬΟΠΘΠΔΒ 6880 νἱαθθαίαν. Αὐ, νϑυβῖθ8 ἰγαήθοίβ, σγουρὰ μηδέ τῷ 

δόξῃ πάλιν 5ἷπθ νἱ οἵ Βοῃοσα ἰηίθυροβιία θββθηῦ, ΠΘα 6. ΥΘΥΙΏ 

αἀϊνογβίλαβ γϑυ 5 καὶ γῇ καλύψω 5818 ἀθοΙαταγοίαν. 

1028 ϑαάρσει᾽ παρέσται Μ., χπδθ τεῖτον Ηθυτηδηηο Ρ]Δοιῖ558. 

Βθηθ ἰῃίθγριπούϊομθμπι βιιβία!δ ῬΟΥΒΟΙ,, ἰπηρογδίζναμη τλάρσει ἃὉ 

Βοο ἼοΟΟ 8]1Θητιπὶ 6586 ταΐτ5. --τ Απἰρομδθ ἀϊοίϊο δῖ5. ποηΐβ νοῦς 

Β' 5. οομβίδί. 



112 

Α ΝΤΙΓΟΝΗ. 

τραχὺς δ᾽ ἄϑαπτος οὗτος οὐ γενήσξται ; 1045 

ΚΗΡῪΞ 
ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, συ τιμήσεις τάφῳ; 

“«ΝΊΙΠΓΟΝΗ. 

ἤδη τὰ τοῦδ᾽ οὐ δίχα τετίμηται ϑεοῖς. 

ΚΗΡῪΥΞ. 

1030 οὔ, πρίν γε χώραν τήνδε κινδύνῳ βαλεῖν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

παϑὼν κακῶς κακοῖσιν αἀντημείβετο. 

ΚΗΡΥΞ. 

ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντας ἀνϑ᾽ ἑνὸς τόδ᾽ ἔργον ἦν. τοῦ 

ΑἈΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἔρις περαίνει μῦϑον ὑστάτη ϑεῶν. 
ἐγω δὲ ϑάψω τόνδε. μὴ μακρηγόθει. 

ἼΟ2Τ τράχυν ἄϑαπστος δ᾽ ΠΡΥῚ οὐ ΒοΠο] δ. Ερτορίθ θπιθπᾶαυ 

1,.. δοβιηϊαί (βρλιβαμηθα [ν ἀ45 ποθεν ον 1858, Ρ. 708). 

1029. 80 οὐ διατετίμηται Μ. οὐ δυστετίμηται ἘθτιαδΏῃ, 

Πα οηΐμι, ἱπαᾳαϊδ, προθϑϑίῥαίθ ψαδᾶδηι ἑουπιαπίαι, υἱ δυσϑνή- 

ὄχειν ἃρυᾶ ἘαΥΙΡΙ θη, δυσαρεσκόμενοι; δυσαρεόχομένην δρυᾶὰ Ηδβυ- 

οὨϊαμη- ΒΔ ΑΥῖβπι πθοθβϑιϊαίθηι πὸπ Υἱᾶθο, οὐ δρυᾶ Ευσὶριάθιῃ 

ποὺ δυσϑνήσκειν οχίαι, 568 δυσϑνήσχων : νομί, δαίθπι δά 

ποχαΐμτιι πδίαγαμπι ργορα δοοϑᾶπηί. βου θοπάσμι ραΐανὶ, ἀπδ 1{{- 

ἴθγὰ δι4άιία, οὐ δίχα τετίμηται. «0“πὶ που τἰγμμηφεο αἰοσογμηΐ, 

ποφμθ αἴΐϊο Ροϊμψηΐοοην ψμάηι Εἰοοοίθην ἴοοο ἰμαδιιογ μη. δῖ. Απᾶ- 

δομπδ, 6Χχ δϑυθηΐα ἄθουτπὶ σψοϊαηϊαίθιη υριθη8. ΙΥΘΥΒΟ δυρσατηθηίὶ 

θθποῦο αἰέιν ργαθοο. Νοη αἰΐο Ροϊμηΐοοηι ἴοοο ἐμαδειοιμν, ΤΠ 

ραϊγίανι πον ορρμηπαναί. Ἐυίαβθ8 ρυΐοσθ συ σὰ τῶνδ᾽, ΔΙύΘΥῸ 

χώραν τόνδε, πδαὰθ ἰδιῆθη μᾶ6 πιαίαϊίομθθ ΠΘο}βϑδυῖδθ ὙἹαθΏ 1. 

1038 ργδθοοηΐβ 6586. οὖ δηΐθ θη ΑὨἑρΟΠᾶΘ. ΥΘΙΒΊΙΠῚ οΧχοῖ- 

ἄϊθ86. βίαίαϊ Ἡθυμδηη., αὖ ροίβοηδθ Δ] Θ᾽ 18. γΘυβῖθιιΒ οουίαγθηΐ, 

Ψ τὶ βασαπιὶ βοηξθηίδο ορβίδμίς νοῦρθα 'ρθα, αἴιδο ἰδηύαπι ἤθη Οἶδ- 
Φ. 
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ΚΗΡΥΞΕ. 
1035 ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἔσϑ᾽, αἀπτπεννέπωω δ᾽ ἐγα. 

ΧΟΡΟΣ. 

Φεῦ φεῦ. 

τί παάϑω; τί δὲ δρω; τί δὲ μήσωμαι; 

πῶς τολμήσω μήτε σὲ κλαίειν 

μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβῳ; 

1040 ἀλλὰ φοβοῦμαι καποτρέπομαι ΠῚ, ἡσῶ 

δεῖμα πολιτῶν. 
! (Ἢ - ἕῶδι : 

συ γε μὴν πολλῶν πενϑητήρων 
ἢ - ΠΝ: ᾿ } 

τευξει" κεῖνος δ᾽ ὁ ταλὰς ἀγοος 

μονόκλαυτον ἔχων ϑρῆνον ἀδελφῆς 

1045 εἶσιν. τίς ἂν οὖν τὰ πίϑοιτο; 1065 

τηϑηΐ τϑοίθ (ὑδηίθυιιμι γθυβαβ 1088. 84 Αὐτρομδθ {10 111586.: γαγϊαίδ, 

ΘΟΙ]Ο 1 ἔοττηδ 8ιρη 1 ΠΟΥ νἱαθίυν δα ἀροπάπτη Υἱγρίηθιη ραγϑέθτη 

ΨΟΥθΠ) ΠΟ ΔΙΏΡΠῸΡ δαάιθαγδηη 6556... Νδπι) {ὐπηθί! ἀποαθοϊτη 

1024---103ὅ ἴῃ ἰτ65 απδίθγῃὶομθβ αἸΥΙΟῚ ροβϑαπί, αὐΟΥαη ἰθυ 8 

60 ἃ ΡΙΙΟΥΡι5 αἰβουί, ααοα Αππροπδ, αἰβραϊεαϊ οηῖβ ροτΐδθϑα., ΠΟ 

οχρθοίαϊο ργΥϑθΟΟ 8 ΓΘΒΡΟΊΒΟ, βύδίιη Δα 4Ἰθυατη σϑύβτη, απὸ 

δὺ αὖ ἴπ ἤπο οΟἸ]οααὶ! Ἰοα θη νίθθβ ἱπἰθυγογίηζαν. 

10360---1045, ααὶ οἸΐπι ἰπίθι Πϑιηϊοπουῖα, οὐ Απθροπϑιῃ αἰἸδβίτι- 

Ῥιυιθθαπίαν, ἰοίτι8 ΟΠΟΥ 6556 ᾿πίθ] χῖῦ Ῥαατγ. Ροβύ 1086 Ιοροβδη- 

ἰὰ ὙΟΥΒΒ. Πα} π5 ΘαΙΠοη15 982---84, απο ΒΕ ασίατιιπι ᾿ησοσϑίϊο απ 

5101 νο]ῦ ΘΠ οΥἹ ἀθΠΠ ΡΘυδίϊοηὶ ΡΓδοιαῖβϑα ΠΟΙ ᾿πἰ6]16ΡῸ. 

1087 τί δ᾽ ἐρῶ Μ. Επιθηᾶαίθ οδίθυϊ ΠΥ]. 

1039 5'ο Μ. ΑἸ" τιϑ]απὲ ν. 1. ἐπὶ τύμβον. 
1044. 46 ϑορῆνοσ οἱ πείϑοιτο Μ. εἶσι. τίς ἂν ταῦτα πίϑοιτο; 

Ῥουβ. πᾷ. εἶσι. τίς οὖν ἂν τὰ πίϑοιτο; Ηδτιι., δἀάϊία ᾿πτογρτο- 

ταϊϊοπθ : ᾿βοαῖβ δὐρὸ δᾶ ϑὰτὴ ἀπὰ οατὴ Πα ᾿προηάτπῃι δα ἀαροτθ- 

τὰν θα γϑῦθα ἀἴοοτθ νυἱάθηϊαν : ἱθϑοαπῖὶβ ΘΙΡῸ δαδιοοίθν τιί 

Ῥοϊγιΐοθαι οἱ Απίϊροπδῖη ἀδβογαῖ δ᾽ 

5 1ὅ 
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ΗἩΠΜΙΓΧΟΡΙΟΝ. 
, Π Α Ἂ , 

Δράτω τι πόλις καὶ μὴ δράτω 

τοὺς κλαίοντας Πολυνείκη. 
ἡμεῖς μὲν ἔμεν καὶ συνθάψομεν 

αἵδε τποροπομτπτοί. 

1060 καὶ γὰρ γενεᾷ κοινὸν τόδ᾽ ἄχος, 
᾿ ! γ} 

καὶ πολις ἄλλως 1070 

ἀλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια. 

ΗΙΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

Ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽, ὥσπερ τὲ πρλεὸ 

καὶ τὸ δίκαιον ξυνετταινεῖ. 

1056 μετὰ γὰρ μάκαρας καὶ Διὸς ἰσχὺν 

ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν 1075 
Ἁ ᾿] - Π ᾽ - 

μῇ ἀνατραπῆναι μηδ᾽ αλλοδαπῷ 

κύματι φωτῶν 

καταχλυσϑῆναι τὰ μαλιστα. 

1046 β8ᾳᾳ. ΓΑΡτὶ δράτω πόλις. Τατῃ. δὲ, Οδπί, τε, Ηθϑυτη. τι 

1Π5ΘΙαϊΪ. Μοχ ἡμεῖς γὰρ Μ. ἡμεῖς μὲν ΨΙοίοΥ 5. 

1051 ---ὃ9 ἀλλοδαπῶι (ι Δα. 560.) Μ. αρο ἀλλοδαπῶν. ΠΙ1πὰ 
ΤΘροϑαϊ, 0011. Αρϑιη. 478 δεκάτῳ ὅε φέγγει τῷδ᾽ ἀφικόμην ὅτους, 

πη. 292 χώρας ἐν τόποις Διβυστιχοὶς. Ὠριπμᾶθ ΠΙΠΔοΤΙΗ͂Ι κύματι 

φωτῶν χκαταχλυσϑῆν, Θ᾽ θο(15. γουθὶβ τὰ μάλιστα; πὶ ΠΘι  ΟΠΟΥΪΟΥ ἢ] 

Ραγίθβ θχϑθαιαγθηί. ΒΙΊ50}1 οὐ Ἠθυμδηη βαρτα ρμοβύ χαὶ γὰρ 

γενεᾷ ΘΧΟΙΪάϊ586. βίαϊπιουαπὶ τὶ Καδμογενεὶ γ6] τῇ Καδμείων. 

ΒΘΒΡΟ ΒΊΟΣ βδἰϑίδοοσο νἱάθίαν πηπίαΐα τηθ ΤΟΥ Τὴ αἰ νΊδῖο, οαΐ 

οὐδ 56} Β1ΠηῚ Οαἰν δῖο ὩΟΠΏΪΏ1] ἰανθῦ : δὴ νϑῦβι8. 1040 ---51 ἴῃ 

{τὰ οο14 αἰ θα] 5, οὕ Ο]η ἴῃ Οο]Ϊὰ ἄὰο ΘΟΒἢ ΠΟΥ ΘΒ ΕΤ. 

Ηδφιἱομουὶα (βῖνθ ΠΟ ΠΟ ΠΟΥ ΟΠ ἀϊι068) ΠΡ Θηύ τηθη γα Ρἷπδ οἱ 

αυϊηᾶ; ΒῈρ0γ8 ΟΠΟΥ5. Ποηπιπι αἰνβ5. (5ἶνο ΟΟΥΥΡΙΙΘι185) απ ἐπι ο 0, 

ἄπο, αᾳαδίίιιοι ΘΙ ͵ἃ. 

-π- Ξ  ΌΞΗΦ- σις-“π-ο-- 

γ 
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ΝΙΠΙΘΥΟΓΠΙ ΟΟΠΘΡΘΟΙΊΒ. 

ῬγΟΙΟρΒ. 

Εϊθοο]θ8 οἶνοβ δα δύηᾶ νοσδῦ οὖ ἃ τππηὐο 46 ποβίύϊαμη σοῃ- 

5115 ον ον ἢἰ. Υ, δά ν. 78. 

Ν υυ ἜἝ δ κυ αν 5 5... 9. 

Ῥδγοααϑ. 

Ι 

79 1.2... . οὐ Θ  δο τὸ :Ἐ- ο οὐ οὸ ὁ -- 

| δ ον γεν νονο, ᾽. ὃ, 9. ἱ -- 

ἘΣ δϑδο.  Ὑ οὐ -Ξ3 ὁ... ΟΞ  .χ0...-- 

ΞΈΡΕΙ Θ δ τὐσξῖν ὐεῦνε, 2 δον  .--5 

ω - --- ὁ - δ ΕΙΣ ἘΦ δ; ΞΣ 

ν. 84 8..2.,.Ἅ.(Ἠἃ Ὁ οὐ..-ς ὁ. -- οο -ὀἬὀἩὸο -- 

.ο -Ὗ - ὠ ὠἠ ὁ -- .-,- --ὸὺ -- 
! 

ταν ποθ ξτον ὦ τς ο ὍΟ οὸ ὦ -- 
Ι] 

[ ὃ οὐ -- ὁ - Ὁ -- οὦὺ -- 
! 

 Φο Ξ ὦὉ 



1160 

γι 

Υ. 

ΨΥ. 

γν. 

θ4 

96 

98 

101 

110 

115 

συ 4. ὐ ΠῚ 

. -" --οὁῆαὁ -- Π 

ὄπ - [: 

.οῦυ--ὺ -- ω 

ἰνχροναροὴ ρον 

ςς 
2. ἀν ΞΕ ο, -- ῳ 

ἀαρύρ ΟΝ 

ΣΝ, δ ἐκ 

ω-Ξ πο - Π 

ὃ. το -ο--οὸο -- ὋοὁἋὁ 

.ο - -οὦὐ --- 

θαι. στο 
8. τσ οὐ -..,,,οοὐουὐο 

ὃν» ΦΞτς μον Ὁ 

ἀπ τον ς ἸῶνΣ 

ς.. -.-τ)ὴο -- -- --᾿θᾧῷοἈΟ 

ω.- -- ὁἍὁ - (3) 

δίγ. 1 ν. 106--121 - Αηΐ. 

ο. -οοὧὖὸῦ -- Ο 

ἜΑ Ξ Ρ εν 5 ΞΡ 

-: οὐ τ |.2ον -- 

ΞΡ Ὁ - -- 

{τ Ἀν τωΝ, ἢ ω 

Φ .« ΠΥ . Ὁ .Φ 

ΕΣ “ Φ ΕΣ Φ ΕΣ 

ο.- . -,, . -.ὦἍο 

-εοσο-οο--- ὁ 

ὥ: -ς.-.-ὅὕὦ -- [: 

δ οὐ ὐερδι “2 Ο 

ο -Ἐ . «Ὁ .ς --ὺ 

ῶὸ 

Θὸ 

5.5 

οὐ Ὃο ᾧ -- 

---Ὁ -ὧὦΨ,.Ἥ 4 «ἢ 

-- .... Ὁ -- 

ὀδόνις οὐ 

ἐκ.» «(8 ὧν 4 ὦ 

Θῶνος. 

122 ---1817. 

Ἂν 
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δ Ὡ- το ἐἱ Θ᾽ ὦ ἀὐΠΙὉ 1.--Ὁ 

“τι ῳ Φ ΔΑ ΟΝ 

Ο -οιι.- - ς.Ξ  ὺ - 

ἔφα φτοο ες τρυ τὰ 

Βίγ. 11 ν. 138--148 

ἀν πὸ ἐν Ξε 

ῷΦ ὦ -οςἜ ὁ -- 

ταν τε τις .ς᾿-- 

Ὁ ἐς Ὁ - 

Ὁ ἘΠ ς τες 

Ὁ ον -- -- 

τ πΠΦ "- 

- ὁ οὐ 

δ. ΠΙ|ν. 154-158 --- Αυἱ. ΠΙ 

Ξα Αηΐ, Τ| ν, 146---158, 

οσ-τπ υ --  ς.--τὸο -- 

ο -ου π .--- ν-- .--- ὁ 

σου : 

"ἄν τιωδε οι χδδὶ, οοο--π ὺ -- 

εὐπος ὙΟΗ ΉΩΝ 

ο | 

ν. 159 ---168. 

Εριβοάϊατη ὈΥΠ 11}. 

---.------ 

ΕτΘΟΟ168 θην πᾶνιπι Θ᾽ α]αίϊομ65 Θοὔγοθί : ῥῆόις, δγϑίθπια ᾿γγίοο- 
ἴδηι θ᾽ θαι, β0]οποιηγίηΐα, ἀντίρρησις. 

Ὁ 164 ὅ, ΩΣ 
Υ͂. 185 ὅτρ. ας 8:5. ἀκε.. ὦ. «8ι ὅτρ. β. 8. ἄντ. β΄. Ξ. ὅτρ. γ΄. 3 

ν. 299 

ν. 948 

ΦΨ 

᾿ς ὃ, δι 
ὅ; ἃ,» ἃ. 

ἄντ. γ. ΟΝ 
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ν. 905 

-----πὦΦ “τα π 

ν. 270 | 

ν. 275 | 

δίῃ. 1 ν. 185---190 ΞΞ- Δηΐ. [ ν. 194---199, 

--Ἠοὦὐ -,ὸὺὸ -- ο -ὠ ππτὺὸ - 

οὐδ, τυ κονΞ . Ὁ δῶ, 95. ὦ 
Ι' 

Ὁ Θ᾽ .-οἱ -- ὁὐὸ --:δὐ -͵-͵)'ὶὶιο --“ 

δίγ, Π ν. 208---206 ΞΞ- Αηίΐ. ἢ ν. 210---218. 

-- Ὁ -- ὦ - -“-οὁἍυὁ--ὐ - 

ὩΣ ἘΡ Σ ΤῊΣ Τμτ- -- .,ρ,ξΕοοὐ --:ὁὦὁ -- 

ϑεῖτόνοι «ὩΣ Ὁ ψΆ, ἘΕΣ . --ἰ; πο - 

-ου- οοὐἍὐἅο --. ὃ - 

δέν. Π1 ν. 217--219 Ξ-- Απί. Π|ν. 228--- 225. 

Ι 
Ο'᾽  θ9..-“- ᾽ "-π|Ἴ’ ὃ, Ὁ δ᾽ -- 

Ι 
-- οὧ -- ὁ -- -- οὐ -,οὸῦ -- 

-, οὐ υ --ὺ -- ξ 

Ο ΔΒΙ ΠΤ ῬΓΠΉΠΙΗ. 

5. 1 ν. 270---288 -Ξ Αμηίΐ. ν. 284-- 297. 

. --οὸὸ -- -- ἊΝ ΒΥ ο΄ τὰς Οὐ ῦσα ἂν 

-:οὴὸοὄ -το’οὔὖ --.ὦ - 

οἷ - 9 10ὲ» 464...» οὐνὉ- Ὁ Ὡὰπρτῷ. Ὁ 

οἷς Ν᾽ ὩόΠ ἂν τῶ -Φς ὦ ὦ ἢ ἀὐδϑ'δ  ὧἱδ 

ὡ οὐδὲ δ᾽ τῶ ἃ ον δ ,Ἀ. ἂς δ ὦ τὔρὶ᾿  ὔὔππ  ΨᾳᾳΝ 

ὖῷρ ὃ ὧὦὦὐῳ Ὁ ὦ.» ς β.- 



ν. 280 

γ. 300 

ν. 305 

ν. 905 

δ... 

' 
ἮΝ α΄ --- 

δρῶν, 

δ. Ὡς- 

Ά 
ΝΠ, ὦ 

ΠῚ 
Εἰς. 

ΒΝ 9--- 

ἐδ δ᾽ Ὁ .-.- 

δέν. 1. τ, 

ἐδ τς 

ἘΡΕΡ Μόθ δ 

Α ὦ 

ωο -οὺυο 

-οο 

«Ἑ. ὦ ὦ 

ὃ. «ἰ. . 

τ πυρος ΤΆΡνς 

-- οὐ 

ὃν 5: Φ 

Ξ Ὁ Ὁ 

Ὁ -΄ Φ 

δέν, ΠΙ ν. 

-- 

ὦ ὦ 

δε ἄξιος 

ὌΤΕΙΣ 

--ὅ τω 

-- οὐυ 

δ. ΘΎ 6 δ. 5 

119 

ὌΠ Ἦν ΕΝ 

Ὅ'᾽ απ φΦ᾽ --.. 

ὌΝ πὰ ΠΑ - τὰ 

ο.--- .- Ὁ 

ἔν -ὐῦν τς Ὁ 

Θϑ. Ὡππ'Π ψ' .-- 

“«-.οὐ --- ὁ --, υὧὺ -- .ς -,;“Σὼὁ -- - 

πε γον νος ἢ 

298---)ρ9 -ῷ. Απί. ΠῚ ν. 810 --- 5821. 

ο ο | 

Ο, σύσσο 

| ᾿ 

Ὁ . “ὦ 9 

,  “-- Ὸ Φ 

ΘΟ Ξε κα 

Ὁ --“.,Οὖῦ “-- Ὁ ΞΞ- 

ΘΟ Ξε τες 

9 Ἰπριῖν 

τὰ Ξε 
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Υ.,.8}0 

οἱ ΕΕΕΕΕ 
ΘΟ Ο ὃ 

Φ 

-,οὗδο - ὦ 

--͵.ὺ - ὁ - ὦ 

ξιρς δὴ Ἐπ ον ἰεϑὲ: 

-ὦὁὸ ---Ῥ-ὦ -- ὁ 

-- .. -,.σ-οπ͵οἂῪᾶῆὃὗ --.ὼὸ 

. -- ὺ - 

ΕΡΙβοα πη) ΒΟ. 1. 

ϑορίθιη ἀποῖθα5 Αὐρὶνβ βορίθπι ΤΒΘΡΔηΪ ἄποθϑ 5] Πρ} 51η- 

Υ. δᾶ νυ. 840. 511. 616. 664. 5158. Ορροπιηΐαγ. 

ν. 346 

νυν. 354 

[ 
! 

.} [2 

ἄντ. α. 

3 ᾿ 

ἄντ. β ἐ 

᾽ ͵ 
αντ. αὶ . 

.- 

9... Ὁ. Ὁ» 

20. 20. ὅτρ.- ά. 18. 15, 

(1, ἡ,,0)- (10,.10) (10,5) (10,5) 

τὸ; 18, ὅτρ. β 20. 20. 

(8, 7... ἅ,9 (, τ, 6) (10, 10) 
29. 29, ὅτο. γ. 29 29 

2, τὺ ΟἽ τς ΤΌΣ τῦ. Ὁ 

24. (8. Ὁ, 10;.5). 2415) Ὁ, Τὺ 5. 

δίν. 1 ν. 394---8997 -Ξ- Απί. 1 ν. 428--481, 

. -- - τ ὁ - ῶ οὺὸ -- - 

ω-π - ὁ -- ω οὐ “- -- 

δ τ εον ΘΙ ΉΨ ΨΚ Ἀν: 

ο.Ας ὦ ΡΤ ΩΣ τῳ ἘΞ. σα ΩΝ 

Βίγ. ΠῚ ν. 462--466 ΞΞ Απί. 

[9] 

ῷ 

-Φ ὼν «ὧι 6) Δλ, »-Ἢ 

1 ν. 807---511. 

φ ὦ τὰ 

. 

Ὁ -- 

Ο -- 

4» 



δέν, ΠῚ ν. ὅ49 ---ὅ58 

που  ρ  . πὲς 

τ ΉΡ ΑΕ Ἢ 
πὰ το. ὁ 

ο. “ΦΞοοῦ -- 

ὃ. -- - , --ὧοῦὺ -- 

12] 

Απί. 1Π ν. 612---6160. 

--“.“.“. 0 

ϑ' πὰ  ν “ἰῷ 

“πο ππὩῸᾧῸ 8 ,  “«“-- 

Εΐθοο]θ5, ἐγαβίγα ἀθπογίδηϊ οἤοσΟ, οατὴ ἔγδίγο ἃυτηΐβ ΘΟΠΡΎΘ- 

αἰΐαγ. Υ. δᾶ νυ. 709. 

Υ. ὁ06 6. --- 8. στρ. ά. 8. ἀντ. ἀ. 8. στρ. β΄. 8. ἀνε. β΄. 8. --- 10. 

δίγ, 1 ν. 6074---.0760 ΞΞΖ- Απί, 1 ν. 680--682. 

ἔπος ΜΈΣ ον ΘΉδΗΒ ο -- οὐ - -:.,ῦρῦ -- 

ΞΡ τος -. οὐ -,͵,-π͵,κ᾿ι --- 

ὦ ἃ-- ὦ -͵ὸὺ ς.-- 

δίῳ. ΠῚ ν. 086---.689 Ξξῷ Αμίΐ. ΠῚ ν. 698---696. 

ΨΗΝ,  αδο ος Υ̓ΗΝ --οὐ - . Ὁ -- 

Καθ δ ἈΕῚ ὦ ἘΞ. πῶς ὡκξὸ ἴ-- Ὁ 

Ἐπ πεν το τος -- οοπ-π-- ὁ -- 

ἘΞ ὩΣ ὦ, π--πΦ ὦ ---- ἰῷ -αὖ 

ΘΙΡΔΒΙΠΏΤΩ ΒΘΟΌΠΘΈΏΤΙ. 

ΒΡ. 1 ν. 

ὌΡΟΣ νον ἴτω: Φ --. 

--͵οο -- Ἐ.ο - 

Ὁ οΟ - -- ΘΟ 

-,"-"- 

οι -" -- ὺοο 

π΄ τς Θ 

τς οὺ --οὖὐ -- 

710---716 Ξξξε Δηΐ. 1 ν. 717--.- 729. 

Φ ὦ 

10 



ν. 725 

ν. 730 

ν, 740 

ν. 770 

βδὲυ: -1Π ν. 

ω -})Ἢροο 

τς ὦ ὦ 

ππΞτ τ σς- 

Ὁ τὸ: Φ 

ῶ --;᾿σ 

5  κὴ 

ἴθ τσ 69 

5. ΠΙ|Ιν. 

ῶ -Ἑ 4, 

. -πἘΠΠῸὺὺ 

ὼ - οῦ 

Ξ πε δ ἐξ 

9 -- 0 

τ 

ΟΞ οο 

Ὡς ΞΡΘν Ὁ) 

1 ν 

ἘΞ: . 

Ἐν .2}5 Φ 

Ι 
ΠΥ Ὁ 

. -- οἋὁ 

185 

δ ὃν Ὁ 

ιν ν! 

Ὁ «ἢ, Ν 

ω - - 

--͵οο 
Ι 

ω Ὁ ὦ 

--͵-͵΄οο 

«.- ω 

794----80 Ξξ Απί. 1 νυν. 781--- 787. 

-- .- ---͵σ-ο͵πὈ -- 

- .᾽ ὐ.-- . Θ᾽ 

«--.,ῦ --,ὄὦ -“- 

---.,0 --,,ὦ -- Ἕ Ὦὦ -- 

--- . “,͵«ῖ͵οϑρὐῦἘ -- 

---- ς --͵-Οτιὧὸὸ --- 

ἘΞ ΘΟ  ἜΣΣ ἡ πτα τὰ ΞΕ ς δ σΞ Ξε Ξ ὦ 

738---145 --- Απί. || ν. 74θ6--:758. 

-- Φ «ὦ Ὁ - - ὦ --- 

--.-οοὁἍὁυὁυ -.- 4 

--- 60) --- Ἐς .-- 

--  δ58})50΄7ηὼΊοοο - 

“τοῦ - « - 

--- [.)] .---- Φ ---- 

, 154--Ἴ89 --- Απί. ΙΡ̓ ν. 7θ00--7θ08. 

ΞΞ-- .“ Ὁ --:0ῦ -- ὦ  -- 

--. ὃ, ... Ὁ ...- 

ο υ-π ὦ - ὁ -- 

.- Ὁ --,ὁὦ -- 

---- [] «-- Γ ε--΄΄. 

1ρθ6θ--771 -τῷὸΟ ΑηίΌ. Υ νυν. 772---7 1. 

-.- ὦ... ὦ ὅϑ ὦ .Ὁ Ο. “Ξ“}Οπ-- ὁ 

----- Γ ---α ] ----. 

οῦο ω -- 

-- Φ. “ὦ Ὁ ““.Ὁ.. δ «ὦ 

᾿ 
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᾿ριβοάϊατη ἰουίτη. 

Ῥαρπᾶθ θυθηύαβ ππιηὐϊαύτιν αΥ̓ΡῚ Ἰδοθίθβ, γϑρῖδθ ἔπ 8.18. 

γ. 778 2, 4. 2, 4. ἢ, 6. 

Ια (οι 11. 

Απδρϑοϑίϊ ν, 808---817. 

5: 2 ν πῶ; ὅθε 

δίν, 1 ν. 818--822 --- Αηΐ, 1 ν. 828---827, 

γι Θ ΞΞ ς Ξ δ -- 

τὸ πὸ ὧς -- ,} οὐ -- ὁ. - ὁ, -5 

ν. 890 ἘΠ τ ΦΟ τ, αι 5 ὦ -Ξ ᾧ --Εἰ ὦ τ -. Ὅς ὁ .-- 

Ο..- ὦ -- ὁ..--- ὁ -- 

ποτ τ τὰς ὡς 

δύγ. 1Π ν. 828 --888 - Αηΐ, 1ΠΠ| ν. 894---889 3). 

τῷ Ὁ ὦ -- δ πῶ δ᾽)... -- Ὁ 

ο-- ὁ -- ,,ονὐ π᾿ Ὃ οὐ πὸ πὸ - 

ν. 830 ποτὰ τ μὰ ὠρλο τῶ οως 

ἘΞΞΥ ον ν Τες τοχον ὧν ἡ ΞΞ πο Ἐξξ ἰυπε Ὁ, 19: 

---ττἝὸῦο -- - τ -ο --ὺ -ὺ -- 

-,.οὐοὁὐ-π οὐ πὸ -ὺὸ 

. ἢ ΑΕΒ ΌΡΠ86. παχηΘΓῸ 5 αθαϊ, 
ὅς. 
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ΡΙαπούΒ. ΡΔΙΒ ῬΥΊΟΥ. 

Απμδρδοϑίὶ ν. 840---854. 

δ, δὲ ὅ. 

δίν. 1 ν. 85ὅ5-- 857 -- Αηΐ. ἰ ν. 860--862. 

ο. -.ὸ ὺ --  «ς.--ο.ο -- 

πὸ π͵-- --,.ὺὐὺ-π- ὁ -Ἠ᾿ ,ο͵ο -- 

.ο - , ο - . που - ς-ὸἍὦὺ -ποῦυ - ε- 

ΒΠοΡμδη Δη ΒΟ ρμδηιαπιθ βθαπαηΐι δηδρδθϑίϊοιι5 αἰτηθίθυ 

οὐ ΡῬδιυοΘΙ 0.8. 

δι, Π ν. 8605---8576 Ξε Αηΐ. 11 ν, 877 --- 888, 

ΟΞ 3 ὁ ὁ. - ὁ --,ὦο --ὸὖὁὉὸῬὸ --- 

δι. τς ὧν τ τῷ το ον... 

ἔς κὰ ρ Σ 

ΟΝ ΣΝ ον ΚΣ Σ 

Ο -ὁ ὁ -.:,͵οου -- 

ν. 870 .-- . -τ5:᾽οὁ͵ο -- 

-ι οὺ τ ὁ -- 

οὶ ΣΕ ΟΣ τῶν 85, ὅτὰ. 0 ἴω, δ ν 

-«-ιὦὺ -τ-.} ,ῦ «-.͵͵-͵τχλοΟ -.- 

ον μων"  ἀλιὸ  --ὦὦ 

πε ὑχεδαρν ἤγουν 
-,, ὦ --,ὨὮο.ὺ - - - 

δίγ, ΠΙ|Ι ν. 889 ---δ8090 ΞΞ- Ληΐ. ΠῚ ν, 900--910. 

1 «πὶ Ὡς δ᾽ πὶ 

γ. 890 -.-.-ο -Ξᾧἃᾧ .--ἨὨ,ὁὺὺ --,ὁ - -ὄ - 
δ΄ δο, οὐ πῶ κ. ὦ δ τ 

ὥ᾽ τῷ δ᾽ Ἄ ὦ ὦ μον 



νὰ 

ν. 895 
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«-. δ δῖ νΠΝπν -δὸ ὧς ὦ 

-"- ὦ “ὦὁἜὄνὍν»,ϑἭ π͵ὺ -- 9 

-͵)Ἴουυο--  : ς.ς  -πὸοο.Ἅυο - κΚὺ - ς - 

--οὐ - ς.-ποὸο - ὁ 

--Ο ὁ) τὸ . - οΚῦ - ὁ 

«--,,͵οὁὐο-- ς.-ποὸο͵ο  π π- 

-ιοὐ π-π . - - οὐ - -:00 -- ς - 

ϑίν. ΓΝ ν. 911---9022 --- Αηίΐ. ΙΥ͂ ν. 928 ---984.΄ 

ῷ 

ν, 918 

ΘΟ σ σῦ ἢ 

γν. 920 --- 

5 61 

ο 

-“, ὦ -᾿ ς. πο πὸ πὸ - 

Φ ΎΝ ΘῚ 1755: 

Ὁ ὁ --οὐ -- 
--οὁὐἅο -, ὁ -- «- 

-,᾿ Ὁ; , -π ς.---,ὺ -“-ὺ -- ἐς - 

--- Ὁ Ὁ, τς 

-- 9 πὶ. -πΠὸὺ πὸ π-πῷῦέὸι . - 

-- ὁ -  ,.-πὸὺὸ -ΘἙ 

-- ὁ -ο ς-πῷὸο -.  ,ὸὺὐὺ -,Ὠοὐὠοὠὐ -- 

--ἰ᾿ἰ - -  ͵͵.--,ὸὺ -τ" ὺ -.,ωὨἌῳοἍὐὦ - 

--  -- ς--.,Ἃὁυ -- 

ἜΣ «-͵ὶς ὦ Οἱ -- ὃ. -ο 4 --- 

ΡΙαμοίαΒ. ΡΘῚΒ. ἰΐοσδι. 

Ῥτιοοᾶᾳαβ ν. 98ῦ---939. 

--.,ὐ π᾿ πποοὺ -- Ἂὸὺὸου -- ,.ὺυ -- 

Ἐπ τε ἐλ ἸΘΝ ὧν .--- 

πιο τῶν ἡϑε νειν; 

- ως πὸ“ -π-- ς. - 

ἜΘ Ξ δ Ὁ ἢ 

Ὧ ῬυυνβΙΟμἶτι5. ῥγῸ ἰδίαθο ἴῃ τηθᾶϊο γϑύϑα ρθυβοηδυι Ὑἱο θτ18 
ΘΧΟΌΒαἕαΙ, 

ἂς 
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δίχ, ν. 940--068 ΞξΞ Απί. 984---θ07, 

σ. -.οὁὺ - 

-,υ-Ξὸ -- ὁ -5 

-, οὐ -π ὁ --Ῥ-Ἕ. ὁ -- 

Ὁ “-- ὦ --- -ΘΕΞ ΩΣ Θ᾽ 

-ποποπὺὸ “-Ἡ 

ν. 945 ἜΝ ἊΣ 4: 

ἘΣ νυ ρα ΠΟΥ» ἘΞ 

ο του -- -ὸο-πὸο -- 

εο. αὐ οὐδ ον 0.9. 

τ» ΞΟ Ὁ Ἐ-- 

Υ. 950 οὐ -,οουο -Ξ 

ο. - ς.-.--,οοϑοὸο -- ͵εοὖὧοοὧοὸὺ -- 

ΞΡ 0.5 
ῳ. -ο ὺ -- - -ὸ}Ὸυ --: ,,ὺὐὺ - ,ὼὺὁ -- 

Ἑροάπβ ν. 9608---981. 

.ο -͵οὐὦο-πιουῦθὸο -- 

ω - ὁ --υὐυ -,.οὸ -- 

ν. 970 . -Ξ ὺ π ὁ --υοῦ - 

ο-πὺ π᾿ -π-π-- πο -- 

ἘΚ ὙΌΣ πὸ Ὲ 

 Ὑ ΕΑΟῚ 

πο 

ν. 975 τ ΟΞ: 

σ -ὧἦῦὦὁὐ τ : ποῦ -- ὁ --,Ἕἧἦὦὺ - 

ὃ. εἰς ἘΞ ἘΞ ΟΥ̓ ΞΘ Ὁ πε δι ΤᾺ 

ὡ - :.} ὺυ πι  .ς. -,.Ὠ,͵οὐὁ --,οὸἍὺυ -- «. -- 

.." ὃ -ῷ . τῷ δ: ὁ -ὃ.9 

ν. 980 ϑ-ἰΣ  φυίυ ς σις δ ΞῸ γ αὶ ΟΣ 

. -- ὁ --ὄὄὄ 9. .-,, ὦ .-..ἈΑοὧὖ -- ν .“- 

ϑοασπηὔα)" ΟΥ̓Δ η65. Δηδρδοβίϊοὶ {γ68, 
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χοῦ 5. 

Ῥνυδθοο Ῥοϊγῃϊοθιη 1ῃ ΠΥ σϑίαί, Απίϊρομδ 86 γα 1Ὶ τηοΥ- 

ἴπο πὸρ ἀοίαϊισαιη 886 ἀθοϊασαί. ΑἸίθγοαῦο βυϊο ποι ίῃϊοδ. 

ΟΠοῦτιβ αὐ ἔδοϊαῦ ἀπ ιιαί. Μοχ ἴῃ Πϑιηλϊ ὁπ οσῖα αἰβοθαϊί, «πο ἢ] 

Δἰτθυ τη ΔΙΓΟΥ δὰ ΒΟΤΌΥΘΙΏ 566 ΙΓ, 

Υ͂. 985 Ὁ 60. 7 160: 0. 

γ. 1006 9. 9: 

ν. 1094 4 4. 4. 

ν.,1036 4 »" 4. δ 

ν. 1046 2, “ὅ 2, ὅ, δ 

ΟΟΥΤ θη. 

Ρ,. 821. ἃν υἱπια 4 Ἰ6ρ6 : ἐΐα ἀθηνιηι, ἐΐα ὉΘΥῸ 

Υ. 261 Ιορ8 : ὧδ᾽ 

Υ. 808 Ιθρ6 : κεχηρωμένας 

Αα 5884 5αᾳ. 1. υἱζτηα ἸΘρ6 : α08 

Αἃ ὅ87 1. 6. 7. 8 ΟΧίγθυηῖβ ἰθρθ : ψϑυθῖ8. ἀπθ]- κομιεότέον; 

Υ. 620 Ιθρ8 : ἀποκηρυχϑιεὶς 



τα Ρ ΡῚ ΥΤῪΣ 

ἼΩΝ ἅμ... ἀισι πύον ἀὐδαρο ΡΥ Ἰνκῖν εἴν ΜΕΥ ΕΝ 
ρων ΝΝ 

πμαϑε Βα. ὠμαρβαανι αν ν που ραν 
ῬΑ, αἀἰξοκ ΟΣ δὰ ι αὐ κῶν οὐδὲ Οἷδ᾽ 

Ἂν ἀξ ρα εν δῶρ δησο ἢ 

εὐὐε ἀσερροῦτα 

Οἴθ8δθ, ἰγρῖὶβ Ὗ. ΚοΙΊΘτ. ὰ 



ΡΨ 
᾿ ν Ν : ρα οὐ οδς χε 

͵ 

Υ 

1 ΤΌΘ. 1 ῸΥ ἀνοΣ 
᾿ 

Ἢ “3 

ἸΌΝ. ἈΠΉΠΡΉΝΟΝ 
" πμράτα Τὰ Ἰρλοντιμο κου ΤΑ Τοκύα οὐ δηθ ΟΝ ' ϊ 

μον ἑαχα ασ αὐρμαανν. τ Αρὸ; ΐ 
ὙΒ δ ἢ ὌΝ, ἐκανβόναν μθϑ Δ ἸἩΠΡΎ Σ Ἣν ΑΎΜ τα ΜΝ Νὶ Ἃ ὍΝ δ 

Ἄλλο, ὩΣ» 

“. ἈΚΒΗΙΡ 
ὅδᾳ ὑκελιονα Ὁ ΦΙΟΜΉ. ἀλανίδαριε 

τ χαθήι γ6 1 



ΑἘΕΒΟΗΥΤΙ 

ΟΥΑΕῈ ΒΟΡΕΒΒΌΝΤ 

ΤΠΛΕΟΘΕΒΙΛΔΗ. 

ΥΟΙ,. Π. ΒΕΟΤ. Π. 

ΡΒΟΜΤΗΒΕΝ ΥἹΝΟΤΥΝ. 

ΒΕΟΕΒΝΒΌΙΤ, ΑΘΝΟΤΑΤΊΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΙΟΑΜ ΕΤ ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΜ ΑΡΈΕΟΙΤ' 

ΞΠΕΝΕΕΕΟΙΘ ὙΨΕΠΕΕ,. 
ΙΝ ΒΑΟΌΣΤΑΤΕ ΠΠΤΤΈΕΒΑΒΌΜ ΨΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΒΕΟΕΈΒΒΟΕ. 

ΟἸΠΒΔΕ, 

ΙΡΕΝΜΑΝ ΒΈΟΙΤ 5. ΕΙΟΚΈΒ. 

ΜΌΟΟΟΙΧΙΨΥ. 



ΔΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ΡΒΟΜΕΤΗΒΙΝ ΥἹΝΟΊΤΊΝ. 

ΒΕΟΘΕΒΝΒΌΙΤ, ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΙΤΙΟΑΜΝ ΕἸ ΕΧΕΒΟΘΞΕΤΙΟΑΜ ΑὈ9ΕΟΙΤ' 

ΒΕΝΒΒΕΟΥΝ ὙΕΈΕΠΕΙ,, 
ΙΝ ΒΑΟΣΤΑΤΕ ΓΙΤΤΕΒΑΒΌΜ ΥΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΒΟΕΈΒΒΟΕ. 

ΟΙΒΒΑΕ,. 

ΙΜΡΕΝΒΑΚ ἘΈΟΙΤ 5. ΒΙΟΚΕΈΒ. 

ΜΌΟΟΟΙΧΙΥ. 



δ τ 

ὝΗ τ ὗ 
ἐλγν ες Εν, 

(ἐς Ἶ 
᾿ τ δ ὡς ΑΝ 

᾿ ΞΕ ἐκ ὁ, 
ν» ὡς, ᾿ ᾿ 

Ὗ; ἐνόν δὲ γάνς Δϑὴ κ. 
τρναλι Ῥαδάχα τὸ ἈΛΟΡΕΙΠὉ 

ἌΔΟΥ αν ἈΈΠΑ(. δ ΔῈ 
χα θ ετ 



ΡΕΑΕΑΤΊΟ. 

ϑο]υ8 Αθβοθυ]αβ ἴῃ βοθῆᾶ ΘΧΒΙΡΘΓΘ. ϑυδαβ θβί ἷ) 

[θυ], ἱπρϑπΐὶο βὰ0 ἄϊρῃπαπι, 4186 ρῥυΐπια πη δη]- 

(αἰϊβ ἰπίοι ΒοΟΙΪπ68 ἱπογθμιθηί ΠῸῚ 51π6 ἰϑθοῦθ 80 

ἄἀοϊογθ ραιΐα ργοροῃϊ. ϑ'ϑὰ βᾶπὸ ἔδυ απ ααυπὶ ἀρυὰ 

Ηδρδιοάστῃ ἸΘρουιὺ ροδία ποβίθι, ϑοῦππι 486 ἴῃ ΤΠ6ο- 

βοηῖα ἀθ6 Ῥγομηθίῃθο πδυγϑη αν ΒΌΠΙΠΊΔΠῚ ΡΘῈ1Ο]Β ΘΟΠῚ- 

Ρἰθοίδιηαγ. Εἶἰο ἰθιηροῖθ α1ὁ ἀθουιπὶ ΠΟΙ Πα] 0 

Ὡ- π---------- 

2 Πο βόρβοοϊθ οἱ Ευγίρί4θ οομδίδὺ υϑίθσθ δύραμηθπίο ἔλθ ι]46 

ΑΘΒΟΉγ]οδθ ρυδθῆχο, πθαῦὰθ 4118 ὑγδρίοὶ ρύδϑθοὶ Ῥχοχηθίμϑιβ 1π- 

ποίυϊξ, Επχ ΑΔ Ῥγοιηθίηθο σοῦρᾶ : ̓ Ταμα ρῥγοΐμϑιιβ δηνῖπθ Εἰ ΌΘΥΠΟ 

ΒοΙαΒ᾽ αὔδγυπὶ Ῥυΐβο. ΥἹ. ρ. 085 οὐ Νοῃ. ρ. 208, 1, τϑοίθῃθ 8ῃ 

ΡΘΙ ΘΥτοσθια, αΌΡΙ Υὶ ροίθθί. ΒΙΡΡΘΟΚΙΣ ααϊάθπι βοηίθηξδο δᾶ 

θδηάθηη ἰγαροθάϊδιη 8 ατδὸ οχ ΑΙ Ιοπθ ᾿δυαδδηΐισ ΡΟ ΠΘΓΘ 

βίαι 8 ἔγαρταθηΐδ, ᾿'ρ88 ΠΟΙ ἕανθηύ. ῬΥΟΡΔΌΙ]1π8, Ραΐο, τοῦθ 

1118 τϑίοσδαβ δᾶ Αἰ Μϑάθδι, β᾽αυτάθηι ροδία ᾿αὐπι8, αὐ ΒΟΡΒΟΟΙΘΒ 

ἴπ ΟΟΙΟΒΙ ΙΒ (ν. Ὑ ΘΙ ον, Ογίθοῖ. Τναφ. Ρ. 885), αἱρυθββίοπϑμι 

ἀθ Ῥτγοιηθίμβθο ἱπβοαϊ οἱ ἰοοο, υϑὶ Μϑᾶθα Ι͂δβόπθη ὙΘΉΘΠΟ 6 Χ 

Ῥχοιηθίηθὶ οὐΟΥΘ οὐἵΐο ὑῃρὶ Προ θαι. Ηδθο οοπ͵θοίατα, αυδηι 

Ρτούα 1 Τυδάθυῖρ ἴῃ ΑἸΔ]ΘοῦβΒ βΟΘηΪΟΙΒ Ὁ. 20, ποβοῖο δῃ οοη- 

Ευπηθίιν ΗἷΒ Μοᾶθαθ Αἰξίΐδηδο ἔγαριηθηςβ : ῬΥΪΟ ΘΧχ ἱπητηϑηὶ 

νυἱούαμη δὰ τηϑηβιιθίαπη ΔρΡ]οδηΒ᾽ οὐ ᾿ἱῬουϊίθ ἰπ βίβθι]0 ἔγθμῃοβ 

ἱτηγηϊ θη 8 ΓΟΥΒ (1. 6. Θαιΐθ, ὁχ Νοπὶΐ ἱπίογργϑίδιϊομθ),, αὰ89 δᾶ 

Ργοιπθμοὶ Βθηθῆοίϊα βρθοίαγθ ββρίοου, 



ΥΙ 

Ποποῦθ8 Ἰασϑαὰθ ἀθβηϊοθδηίαν, [ρο] Ε]1ὰ8 «ονϑιὴ 

ἄο]ο οἰγουμηνθηϊδ, 410 ΡΥ. ΠῚ νἹΟ ΔΓ ῬΔΥἕθυη 

ΡΟΟΥΘπ., ἐπὶ ΨΘΥῸ δὐϊδπι Ἰρ 8 8π| ΠΟΙ θ118 ΡΓῸ- 

οὐυγαγοῦ : οἱ ᾶθοὸ αα!άθυῃ οὈὐπαϊί, Βθ4 οΧχ Π15 ρΊαν Ββιτηᾶ 

οὗ β' ΠΟΥ ἢστηθηο οἱ 1111 1051 τη8]8 θυθῃθυαηῦ. ΗΠ Π68 

Θηἶπῇ ἔθη η8 Δ ᾿πη που 8} 105 ἀοοθρία ροθπᾶβ ἀδάἀουαπί: 

Ῥγοιηθίμθαβ οΟ] μη πη86 Δ χα, δα 118 ἸθΘοὺγ ἀθραβοθηίθ, 

 ονΒ πιθηΐθη πθαὰθ ἀθοὶρὶ πθαΘ ΒΌΡΘΥΓΔΙΙ ΡΟΒΒ6 

οορῃονῖί. Ὡς οὐκ ἐστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδὲ παρ- 

ελϑεῖν. 3) 

ΑΘβομυ]αΒ, πορ]θοῦβ ν]Ἱο τη υπὶ ΡΟΣ Ια που] 15 5), 
Ἰση15. Θατ ΠΟΙΆ θ 5 ΘΟΙΓ ΠΠΙΟδ  ὈΘηΘβοία πη 118 Δαχὶ 

οὐ διῃρ!βοανῖξ, αὖ ΠΟ ΒΟ]Ότη 688 διίθβ α86 Δ ἸρηΪ8 

αϑὰ Ροπάθηϊ, 804 ηὐυδθουπαιθ ᾿πἀαβία, ρῥυπάθηία, 

αἰ ν᾽ παίϊοπθ πηθη 8 Πυμηᾶπαθ ἸΡΏΘΙΙ5 νρογ᾽ νἱΐαθ 

οοπηπηοάδ οομία Ῥγοιηθίμθο δοοθρία γϑἕογγθί. ΕΝ 18 πὶ 

ΙομραΒ. ργοργθδβι8, ΡΥγοπθί θη πη χῖί, αὐππὶ ΠΡ ΘΥ 

ΘΧΙΘΥΠ ηδίο ΘΘΠΘΙΘ ΠΌΠΙ8ΠΟ ἃ|11ἃ ροΘΠῸ8 ΡΓΟΘΟΓΘΑΓΘ 

βίαίυϊδδοί, 14 ΘΟΠΒΙΠ ΠῚ ᾿ηρ Θά 1556, αὐ δὶ ΠῚ δΌΟΐΟΥ 

βΒοίογᾳιθ, δ βϑύναίου Βοτηϊπαμη οχβίθγοί. θῖπα6, 

απο γο] χτηδχιϊησμη οδῦ, βᾶθὺ θη ἰθηΐαββθ πϑυγϑΐ, 

Π0ἢ ἰδ ΔΙ] ἀἸ α 18. οβίθηίδηάδθ « ου Βα 8 ΒΌΡΘΥ ΠΑ] 

βύπαϊο, 4υδηι τα] βουϊοογάϊα Πογηϊηυτηα 6 οαγἰαΐο, φελ-- 

ανϑρωπίᾳ: Π15. ΠΠπὴῚ οδιι5185. πιούαμη ΟΥ̓Δ Θ ἢ ἰπηρδν 

1Π11886 ἀοπη! 46 ᾿γ86 οἀραῦ δυυιπὶ ΟὈ]ΘΟἾ886 ργπἀθηΐθπι 

3, Ηο8. Τβοοροη. 618. 

8) ΒάΡα]δ Αθβοθυ]θαθ ν. 490 μᾶθὸ βϑουβοίοσαπη οοπδβιιθία 0 

τοίου ᾳυϊάθηη δὰ Ῥυομθίῃθαμι, 804 οΥηηὶ ἔγδυαθ γϑηιούϑ. 



ὙΠ 

βοϊθηΐθιααῖθ. θη 46, ἄσπι ἃρα Ηθβιοάστα Ργοιηθίῃοὶ 

ΡΘύβομὰ ἰοΐα δὰ φιϑηὰβ παμπιδηιπιὶ ρου πθί, Ο} 8 ΠΟ 

801 ΡδίγοΟη 8, 5604 4188] σΘΏ118 ΘΧΘΙΡΙ ΓΘ αἰ ΨΙΠΌΓΩ 

6886 ν᾽ ἀθίυγ, ρα ΑΘβομυ αμῃ ἰδία ραὐθηΐ 6}118 ρᾶγίθβ. 

Ναιη ἀθογαμι θ6110 ᾿ηὐθυ 1586 οἵ, ααὰπὶ ΤΊΐϑη 68. 6}08 

ΘΟΟΏΒΙΠ 8. Ορίπηα γΟβρα θυ θη, δά «ον θη ὑγϑη511886. ΘΙ 0 

νἱοίονίαθ δα ρίβοθπᾶδθ διοίου ἔαΐϊθβα ἔθγίασ. [Ιδαὰδ 

ἃρυὰ Αθβομυ τη πυβαῦϑηι [ρΘί!Ο1468, απο ΠοΟΙηΘῺ 

ΠΘΒΟΙΟ αὐἱά ΙηνἹἀἸοβαμα Παθογθ νἱάἀθίαν, 864 5θιρ Υ 

“ΓΒ θιη αῖβ, 1. 6. [6 ρ]5 δϑίθυμδθ, Η]1ὰ8 γοοδίαν τη! 488 

ΓΘΡαΤ αν πὶ Βοϊθηϊϊαπι ἀθ θυ ἀϊοιαγ. Ῥγοΐθοϊο 

τηϑ] 8 αὐ] Δ ἄδην ααδηὴ πυαϊηϑηδθ ρυμἀθηΐ8θ ΘΧΘΙΡ]ΔΓ 

ΡΓΟΡΟΙΪ αν ἀθὰβ ααθ ψυϊοδῆυβ Δρρθὶ]αὶ τῆς ὁρϑο-- 

βούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ, πδαᾳὰθ [4}}} ραΐο 4υἱ 
Ρτγοιπθίμθαμα ΑΒ οι  ]θιπ ργαἀθηῖδθ ὈΥΙταἸγὰθ ᾿πύθῦ 

γϑίθυϑβ 4608 ΤΊ απ68 ἰοοθπὶ ΟΡ 616 βίαια απ), ποάο 

1π 6} ]ΠΠραῖαγ πᾶπο ὈΥΙΠ Πνπ ργαἀθη δηλ Π1}1] δ]υὰ 

6886. 48Π0| ΤηΘη 18 Παμηδηδθ νἱπὶ ἃ ΠΟΙΆ ΠΤα ἡδύαγδ 

βθραγαίδπι ἰὼ αὐ, αποὰ ΠΟΡῚΒ Ῥτορυαπη ρΘηϊι84 118 

ἰπϑιύαπη δύ, δ᾽ πᾶθ 1]αύαμη ἀοπαίατηαθ νἹἀθγθίαγ, 

4] ΟΥΡΟΥ 1115 ἐθηηρουϊ 8 ἔδγθ πθοθββδυΐῃβ ῬΘΙ ΟἸΏΠΘ6Β5 

τγδθϑοογαμῃ ἔθ ]α8 ἀν᾽ πα5 ρου ηθί. 

θα ἢδθο ἔογία586 6 ]1ὰ5 ἰη 6] ρου θηΐαν, 851 οχβίαγοί 

Προμηϑεὺς Πυρφόρος, ουΐιβ, π6 ἔταρτηθηία αυϊάθπι 

ΠΠΘΙΠΟΥἃ 5818 ἀἸρηᾶ βοιναία βιηί. Αἀ βϑογϑία ἱρηβ 

ΒΕΓΙΙΡΊΘΗΔΙ ΘΟΙΒ118 ΔρΡΥΠΘ. Ομ θηὶ: σϑύβιι8, ΘΈΘΠῚ 

Αὐ]ὰβ (6118 τηϑηηογαν!, 

ΒΑ ΘΙ οΚοσν, Ονοοϊέεοῆο Αδἐξενοἶμα, 11, ν. 246---218. 



ΥΠΙ 

Σιγῶν ϑ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια, 

ΟἿΪ 5Β1121}18 ϑϑύ 1110 αὰο ἴῃ γ6 811}}}}} Ογθβίθα Αθβοδυθιιβ 

αἰϊαν, σιγᾶν 8’ ὅπου δεῖ καὶ λέγειν τὰ καίρια.) 

Οδέθγιιμιη ἴῃ ἰπβαϊαθ Πϑηηηἱ τηοπίθ ἀιάθπίθ Μοβυομ]ο, 

Ὁ Μα]οδη: οὐβοίμδθ θββθ6 ἔθγθθαπίαῦ, Ἰρηθῖι ἃ Ῥ͵ο- 

γηθίηθο δοοθηθαμη ἔδυ] θαι ΘΟΠΊΠΙΒΒῚΠ] 6880 ΘΧ 

Τυβου!απᾶγαμ 1. 11 ο. 10. 60]}1Ρ1 ροββθ νἹἀϑίυν, αυδπη- 

αυδηη ΣΟῚ ΤΠ θυ 1} τοβίθβ ΟἿΟΘΓῸ αἴἴογι συ θυβθ ΠῸῚ ΘΧ 

ΑΘΒΟΙΥ] Ῥγοπιθίμθο, 8604 ὁχ Ῥμι)οοίοία Αἰ ἀθϑαμηρίοβ. 

ψογαμα ρῥγπάἀθηθδη 1118π|, απἃ ΟἸΠ Πα) 486 1Π- 

δϑηΐαμη ΒαΠΔη πὶ 501] Υ 6 Γ Θχοοριίανιῦ ῬΙΟΙΊΘίΠ θα 

ΘΌΟΙΟΥ Θχϑοθΐ, βαρογαῦ τηδῆιβ αὐυϊἀάδηη, ἸΠΟΟΠ ΠΟΙ ΒΒ8 

γη8}18. ΔηΪ 8, ἀΌΘΙΩ ἔα] βαρθιβίθβ ἴῃ Ο]41Ὸ [ΠῚ] ΠΘ 

οο]]οοαί. Νίιι ρυυιυάθηςα Ῥγουηθίμϑιὶ ᾿π ππρυπἀθηξδπη 

γοΥ, 4αρρο ααἱ Βδθνιου θ 5 ααδη Θχρθοίδνυ ϑγδῦ γη8}18 

οὐπιοϊ θα οὕ, αυσπὶ ΠΟΙ Πἰ τ15. Βα] αἴϑπι δἰ] θυ, 5810] 

ἸΡ51 ΟΡϑπὶ ἔθυγθ ποη νδ]θαὶ. 5) Απὶπιὶ γΘῸ πιδρηϊαάο 

γΘθυΒ δάνθιβιὶβ δχαϑρίθπάθβοιϊὶ θοαὰθ θυθμιαν υὐ Ρτο- 

τηθίμθαβ νἱποίαβ ᾿ησοίδθ (οΥ Ο  41Π15 ΘΧΘΙΊρΡ] πὶ ϑχϑίθί 

᾿τητηοτία]6. Ῥαῦναθ οὖ ρῃβ.}}] δ ν᾽ ἀθηΐαν δὰ ΘΧΟΘ β8Πὶ 

--- τὯὮὃὮὃ-- 

ὅ) ΟΒμοῦδρῃ. 579. ΟΥ̓́, οἰΐδιι Εὰπηθη, 278, δορί. 608, φαθιηαιθ 

ΘΙ "85 ἰθίάοπι, ΧΙΠ, 18, αὔοιῥ Ἐυτρὶ 418 νϑυβαπι Σιγὰν ϑ᾽ ὅπου 

δεῖ χαὶ λέγειν ἵν᾽ ἀσφαλές. ΑἸΐαπι ὑγϊ πιθίσαι πὶ 4010 5:1] η πὶ οὐοτη- 

τη ΠΑ Γ 

Πολλοῖς γάρ ἐότι κέρδος ἡ σιγὴ βροτῶν 

αὖ Ὑίποῦ! Ῥτγοπηθίμοὶ Ἰδυᾶαί 8680]. ΑΥΙΒΕ418. Ρ. 801 Πϊπά, --- Φτ86 

Β0801. ΑΘΒΟΒΥ 4ἀθ ροθπδο ἀϊαςαγηϊἑαία ὁχ Ἰρῃϊΐογο δῇοσγί, ἔουίδββθ 

δα βοϊυΐξαπι τοΐοσοπαα δυηὺ : υ. δᾶ ν. 956 δἀποίδίδ. 

6) Ῥτγοιιθίῃ, 270 86ᾳᾳ. 469 564. 



ΙΧ 

Τιϊαπὶθ ραγαμι οομηραγαΐδθ οθίθγϑθ [αθυ]αθ ρΘύβοηδ6, 

4086, αυδηπαυδπηὶ οὐ 'ρβὰθ δὰ ἀθουῦαπι ΟΥ̓Δ ΠΘΙῚ ρΘΓ- 

ἐἰπθηΐ, ἰδηηθη ΘΟΙΏΠΊ ΘΠ ΠΟΠΊΪΠΠ1ΠΊ ΤΠΘΉΒΙΥΔΙΏ ΠΟῊ 

οχοθάπηϊ: α08}1}5 οϑὺ Οοθαμβ ὈΘΠΙρΡαΒ 1116 αὐ] 46Π|, 

504. 5611} ρῥγπαάθηία δὸ ὑϊπηιαϊζαίθ, ἢ οὐ [ἴο νᾶρᾶ, 

τηθηΐθ ἰαγθαία, δῃῖηο δ ἀθβρϑγδίομθηη 8686 

ἀοβοϊθηίθ, οὐ Οοθαπιάθβ ροὐββ τη ΥὙἹΓΡΊΠ685. πη8]8 

δΙθπα ἀο]οπίθθ, αὐἱδὰθ Π1Π1}] ἀπ]οῖα8 ἰθηθυϊιΒα 86, 

βίοι Π1}1] Πγταϊαβ. οοΟμβίδη 8616 τηϑβοαϊο Ργοιηθίῃ οὶ 

ΠΟ. Νραὰθ ἰδηθη ᾶθο 8η1ῚΙ οοηβίϑηϊια [ἰδ 

ΒῈ] Β5111}}}}8 δϑύὺ βΒ:] 6 βΒΘΙΊΡΘΥ οοηδίαί, αὖ ΠΟ ΡΓῸ 

γα Ϊὰ ΓΘΙΠῚ ΒΡΘΟΙΘ ΥΑΙΙΟῸΒ οὐ ᾿ρ88 αυ881 σαϊίαβ ᾿πἀ δύ. 

Νδ ἀππ ΓῸΡῚ 8}Π1ραΐπν, ἀπ ΟΔΓΠΙ ἤο68 δαϑαηΐ, «ΓΟΥ]5 

58 6} τ ππὶ Βα νυ 8.6 ᾿πν]ο απ 51] Θη πὶ ΟρΡρομΙ; ἀθῖπαθ, 

γῸ] βο]υβ, γ6] ομοΐὸ δαἀβίδηΐθ, αυϑηηαπδιη 46 5ρ|Υ1{π 

Π1Π1] γϑυη τὺ νάπϑα 6 «ον]5 Ἠθούθμαϊ ΘΟ Π51118 γθβρυμί, 

[Ἀθη ἴῃ ααᾳΘ 68 βΒο] νὰ ροθηδθαιθ αἀϊαἰαγη!  ύθιη 

οὐ ἸΡΏΟΙΙ δ βθοῦτη γψοϊαΐδηθ ἀοίοστθ οοηβοιϊίαν. 5) 

δὰ δηϊπηὰαπη δουρὶ Ιοηΐβ δἀνθηΐαβ, ααδηη ΡΘΙΒΟΏΔΠῚ 

ῬΥΙΠΙΒ 51π6 ἀπθιο ΑΘβομυ] 5. παϊο δυρατηθηΐο ἰπβθυ 

ΟΧ ΔΙ β86 ΥΔΙΊΟΠΘ: 51111}18 ΘΗ ΡΘΥΒΟΠΆΓΌΙΏ ἔαί!- 

ἢ Νοπ Θομνθηΐ ἰηΐθυ ΑΘΒΟΒΥ ἰπίογργθίοβ 4ἀθ Οσθδηὶ τποτῖ- 

θυΒ., 4πιθπὶ 41}} υἱ]βδίτηαση μα θθηΐ, 4111 βατημηδθ βαριθηξία απ ᾶθ 

οὐπδηί. Οαἱᾷ ἴῃ οἴπηρθπᾶα πδὸ ρϑίβομϑ, οθίθυϊβ ροδὲϊβ ἔθγθ ἰη- 

ἰδοία, ΑΘΒΟΒΎ]ῈΒ Ββϑοιίιβ θ586 νἱἀθαίαν, δα νυν. 287 οἱ 876 βἰρηὶ- 

ἔραν. Οοδθϑηστη Ῥτομηθίηδὶ ΘΟ β]Ἰοσιτη ραγίϊοῖρθιη. πὸ ἔπιῖ586 

οὖν. 884, ατο Ποὺ ἱππὺὶ νἱἀθίιν, ἴπ σΟὐϊοΙθτι5 οοτταρίαμπη ᾿ϑρὶ 

ῬΓῸ ᾿οογίο Πδθθο. 

8) Ῥτοχηθίῃ. 487 86. 



Χ 

ἀϊοάγαπ), Οαδϑδηαγαθ ἴῃ Α ρΔΙΠΘΙΏΠΟΠΘ, [4111 ἴῃ ῬΘΙΒΪ85, 

1ρ88 αὐϊάθηη ποη νϑἰϊοϊμαῦαν, 564. νύ! 115 ἰοοῦτῃ ἀδί. 

Νδη) 6χ Βυ]8 δ γΡ6 οΟ]πὶ ροβὺ Ἰοῃρϑιη Β8ΘΟ.]ΟΥ ΠῚ 

ΒΘΥ.1ΘΠ) πϑβοθίαν ΠΟΥῸΒ αἱ ΡΥΟΙ ΘΠ θα Ὑ] ΠΟ }}18. 6Χ- 

Βοῖνοί. Ηδὸ :ριίὰν οοπῃϑρθοία ΠΠΡΘγύογθιῃ Πα ἔα 8 

ῬΓΟΙΙΒΒῈΠΙ ᾿ΡΒΠῚ ΙΠὐΠΙΘΙῚ οὖ ἔαΐαγα απδ8ὶ ἰηδίδηΐδ 

ἰϑηΐ απ ΠῸΠ ᾿ΠΔη]Ρ0Ὸ8 ἰθηθῦθ 5101 νἱάθίυασ. Τίδααθ 

ὈΥΘνΘδ, ΠΟ ΠᾺ]]08 6586 οθηβϑὺ ἰΔΌΟΥΘΒ. απὶ ΔΙ αθδη40 

ἤθη ΠΑΙΣῚ βιηὺ οὐ δα οοπβίδηϊδθ ρθηθγοβδηι 4 ἀ8η- 

ἀ8π) ἀθιῃθη δ ΡΓΟΡΊ ΘΒΒ.5. «0015 71.588. ΒρΡΘΓΠΙΐ, τ Ϊη 88 

γἹαθί, πονῶ βυρρί!οῖω οχρϑίϊ, ᾿ηΐθγα 6 ̓ρη65 {Ὀ]Τ ΠΘΟΒ 

ΘΟΟΘΙΙ4 6 ἔΓΑρΡΌΓΘΒ, Τ]ΔῚ ὑατηα] πϑηΐθ ᾿ρϑ8α 16 ἐθυ τὰ Θ0η- 

{γϑιηϊβοθηΐθ, ἀπ ἴῃ Τ᾽ γίαυ πὶ α6]1οΙ 1, βριγθα ἴη- 

ἀογηϊίο ᾿πηπη θυ 56 ρα ἰθδίαζαγ. 

ΤᾺ} οχιύα μαθοὸ αὐϊάθηι ἰγαροθάϊα, ργθοὶαγο 80- 

ΒΟ] γιΐαν, 564. 4118 ἐγαρόθαϊαθ δχβϑρθοίδίο τηονθϑίαγ. 

Αρυὰ Ἠϑοβιοάσμ φηϊτὰ αἀπτη βἰα{!πη αἰ{τηϑ ΟΎΔΥ 551 τη8- 

416 ροθῃᾶ Ῥγοῃηθίμθαβ αἰῆιραίαι., ΒΌΡΡΙΠΟΙ σγαάαβ οὐ 

οχιζαμα 1Πππ, αὐῷ Γ685 ἴῃ ΡΥΓΔΘΒΘη8 ἀθοϊ πη, ΠΟῊ 

ΟΟΙΠΡΟΠ ΙΓ ΠΘαῸΘ ΘΟΠΒΕΙΠ ΔῊ 111, ΟἹ ροδία ΘΧΟΘΟΡῚ- 

ἰἀΥΟΥῦ, ὨΪΒῚ αὖ ἴῃ Ρ]Όγ65 ὑγαροθ 85. ἤοο ΔΡΡΌΙ Θη ατη 

ἀϊνιάογοὶ ἡ Αοοράϊ φαοα ἔαΐαγα ΟὈΒοῦγΘ ρΟύ 5 ΒΙΡ]- 

βοδηΐαν ααδη) ρίαηθ ἀθοϊαυδηίαγ : Π6 Ποὺ αὐϊάθηη ρ61- 

ΒΡΙ οἱ αγ, 4 πΟΥΒα πη ΟἰἸπὶ ον δαί ΠΟΘ 05 ἴϑίογαμ ἀθογθίμμη, 

αἰσατα {αἰαγαμη δ αὖ γορηατη δι αῦ «Γαριῦθῦ, ἃῃ 

Ῥγοιηθίθθο γϑοοπο ]]αίο αὐ οχι απ νἱξθί. 5) ΥΙΣ Ἰριίαῦ 

ἀαθιίαγ! ροίοβὺ ααἰπ οαπὶ ιποίο Ῥγοιμθίμθο ϑο  υὐπ8 

5) Ῥτγοιηθίῃ, 702 β44ᾳ. 90 -- 987, 9584 οὐ 108 8ᾳ4ᾳ. 766 8ᾳᾳ. 



ΧΙ 

οομ]αποίαβ ἔπους, ἰάφαθ ἐθβίδυϊ ν᾽ ἀθίαν βομο] οι Μ6- 

ἀϊοθυμι δᾶ ἔθυΐϊαθ Βα ρου βο18. σϑυβασῃ Ὁ22 δ βουιρίαη, 

απο αιιαθάδη) 168 ἔθ .]86 ᾿ΠΒΘΟ ΘΗ ὙΘΒΘΥΥ ΔΙῚ ἀϊουη- 

αν. 1) Οατπὶ δαΐθη) {168,. αὰ806 ὑπ ἴῃ ΟΘΙΔΙΏΘη 

οομητη οαπίαι, ἐγαροθάϊαθ δυρΌΤηΘη ρογροίαϊαίθ 

ΘΟΠΪ ΠΡΟ 6. 5011{π8 80 ΑΘβοθυ 5, να] 46 ῬΥΟθ4116 οϑί 

οἰΐαπι Γρηϊΐδυιση Ῥγοιηθίμβθαμη δὰ ϑϑπάθη ὑγ110 181} 

Ρουθ μαἶββθ. ΑὉ Ποὺ γϑοίθ ν᾽άθηίηῦ βορϑύαιθ Ῥγο- 

τη ΙΠΘα πη Βα γτοαπ, οὐἱ ἔΑθα]α 6, ααδτη ἀπὰ οατῃ ῬΘ 815 

δοίδη 6886 οοπβίαν, νἱπάϊοαπὺ {απ Προμηϑεὺς 

Πυρκαεὺύς. 1.) 
Τη ἰογία Ἰριταν ὑγ]ορὶδθ ἔθ] Ῥεγοχηθίμθιιβ, [πὰ 0] 

γϑαἀαϊία5, ΘΓ ΘΟΙΒΡΙΟΙ ΘΓ ΓΌΡῚ βι86 δά ΥΘΠΒ, 

Βοθηᾶ ἰδη6η, αὐ νἱἀθίαγ, ΠΟΠΏΙΠ1] τησΐαία, αὰᾶθ ἃ 

ϑογίμίαθ ἀθβου 8. ΤΠ] 6 Οχίθιηο ἴῃ πηοηΐθηι (ὗδα- 

ΟΑΒΌΙΩ Τϑιηοία οὐαί, Ηπο ΘΌΠ ΙΒ γϑηϊαηὺ ΤΊ [8685 

Χ ΠΟΥΪΒ ἰγϑηβ ΟΟΘδ μι Πὶ ΒΘ ]Ρυ8, απ88 46 ΤΑΥΑΥ 

ΟΔΥΌΘΥΘ ΘΙΏ158158 «ἢ ΠΡΙΓΘΥ ΔΒΒΙ ΡΥ. 

1) Τῷ ἑξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. Μίπαβ ρομᾶοτίβ 

Βαροὶ βομο]αβίαθ δᾶ νυ. 511 δἀποίαιο ἐν γὰρ τῷ ἑξῆς δράματι 

λύεται, απο θβαιθ 114 δ]ίθσα δᾷ {θυ ]δυιμι ογάϊηθτα ἃ συϑιη- 

τηϑύϊο5 ᾿ἱπιδύϊαψατηα ΥΘίθυσῚ ροϑδιῦ. 

.33) Αϑβοβυ απ {]ορία Ῥυγοπιθί μοὶ ἔθ] 8 ΟΟΙΏΡΙΘΧαπι 6886 

Βιυδβριοδίι5 οὐδὺ 16 06118 ἀθ Ῥϑυβ. Ρ. 24, ἀοιηοηδίγαν ΨΥ ΘΙΟΙΚΟΥ 

60 ἴδιο 4ο ΟἸμπθπι ΑΘΒΟΠΥ: ατίθπι οχροϑιιῦδ, δὲ. Αοϑολμϊδοῖα 

Τειϊϊοσὶα Ῥεοπιοι οιι5. 1 ἤδη βϑηῤθηζίϑπι θ᾿ θυιπί ρΡ] υα 6 ΑΘΒΟΒΥ 

ἰηὐογρυθίοβ οὐ 'ρθθ ἩθυπιϑημΒ ἰῃ ἀἰδβοσί. 46 Ῥύοια. Αθβοῦ, οαϊίδ 

Τἠρεβίδϑ ἃ. 1846, ρ. 14. 



ΧΙ 

Ἥκομεν -- 

τοὺς σοὺς ἄϑλους τούσδε, Προμηϑεῦ, 

δεσμοῦ τε πάϑος τόδ᾽ ἐποψοόμενοι. 

Φοινικόπεδόν τ᾽ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν 
χεῦμα ϑαλασσῆης, 
χαλκοχέραυνον τε παρ᾽ Ὠκεανῷ 
λίμναν παντότροφον «ἰϑιόπων, 

ἵν᾽ ὃ παντόπτας Ἥλιος αεὶ 

χρώτ᾽ ἀϑάνατον κἀματόν ϑ᾽ ἵππων 

ϑερμαῖς ὕδατος 
μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 

Τῇ μὲν δίδυμον χϑονὸς Εὐρώπης 
μέγαν ἠδ᾽ “σίας τέρμονα Φᾶσιν. 13) 

1. ΕὙΑρτηθηύαπι Βθου ἄστη χὰ βο!αΐο Ῥτομηθίμθο θῖν βέγαθο , 

Ρ. 88; ρυΐπισσα οὐ ἰθυξαπη Αὐτίδπαβ ἴθ ῬΟΡΙο Ῥομίΐ Εὐχίηϊ ο. 19 

ΡΓϑΘμι 88 8 σϑυθὶβ : Αἰόχύλος ἐν Προμηϑεὶ λυομένῳ τὸν Φᾶσιν 

ὅρον τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς ᾿Ασίας ποιεῖ. λέγουσι γοῦν αὐτῷ οἱ Τιτᾶνες 

πρὸς τὸν Προμηϑέα ὅτι Ἥχομεν κ' τ΄ λ.γ οὕ ἱπίθγροβι β 15: 

ἔπειτα χκαταλέγουόσιν ὁδην χώραν ἐπῆλθον, ΠῚ κμιὸν (ϑ10) κι τ. λ. 

Εδἄθτα βουὶρία ἤαθσυαπί ἴῃ Ῥοῦ. Ρ. Εὔχ. οὐ Μαθού, ραϊυᾶὶβ Ρ". 1, 

ὉΡῚ παπο Ἰοοῖ ἰηϊϊίαπι ἀϑᾷὰθ δᾶ ὁμοῦ τὸ πάϑος ἄθβίθγδίιγ, 

Ἐταρταθηΐαμι ἐογίλατα τοϑρίοἱῦ Ργοοορῖτβ Ηἰδβί, ἀοίμ. 1Υ̓͂, θ, Ρ. 880,11, 

ουΐαβ νοῦρα εὐθὺς ἀρχόμενος τῆς τραγῳδίας 5ὶ ἀτροπᾶδ Βαμύ, 

δθο ἔδθιυϊα, πὐὸ Ῥούβαθ οἱ ΒΌρριοθβ, ἃ ὉΠΟΥ δπδρδθβίϊβ ἱποὶρὶθρ δύ. 

- Ἑυρηι. βθουπᾶϊ ν. 1 ἄθ οὔὰ τηδιὶβ Ργραγοα δοοὶρίθπαπι 6586 

τπιοπαϊξ Ἠθυτηᾶπη 601]. Ὁταπὶ Ιοο0 ἀραᾶ βέθρῃ. Βγδ. νυ. Ἐρυϑρά. 

Υ. 8 χαλκομάραυγον 5Βυ8ρ. Ηθτιηδηπ, χιλιόκρουνον ΒοίΒο. Ἐογίαβθθ 

χαλκοότέροπον; 0011. χαλκοῦ ότεροπὴν 1 ΧΙ 85: 



ΧΙΙΠ 

Ηοβ οἱουϊ δηδρδθϑίοβ θχοϊριθθδηΐς Ῥγοιαθίμθὶ {{|- 

τηθὺνὶ, 408 ΟἼοθγο ἰαὐϊηθ γϑααια!, 

10 

10 

Τιγαπιηι ϑυιδοῖο8, δοοΐα ποϑίγὶ δαηφιίηῖδ, 

φοπογαία (ὐαοἶο, αὐϑρίοϊίο γοϊαίνηγν ἀϑρογ 8 

υὐποίμηιψιιο βααῖδ, παυθηὶ μὲ ᾿ογγίβδοηο Κγοίο 

ποοσίοηι ραυθηέθ5 ἐΐηυ ααπθοίιηξ παυϊίαθ. 

ϑαίωγηίμδ ηιθ 86 ἐηπαῖξ “μρρείον, 

΄ “ουΐϑηιιο πιπιθ Μωϊοϊδογὶ αὐξοΐυϊέ πιαηιι8. 

ἤοϑ εἰΐ6 σιρθος ἐαῤγίοα ογιαοἶλ τη)8 67 6.5 

ΡΟΥΤρὶΐ αὐνδ: ψια Ἡνῖ86 7 8οϊζογίτα 

ἱγαπιδυογὀογαΐμδ οαϑδέγμηι ἦοο Εἰ υγϊαγιι ἐηοοίο. 

7απὶ ἰογίϊο πι6 φιμοῳα ξωποϑίο αΐδ 

ἐγίδίϊ αὐυοϊαίι, ααἰμηοῖς ἰασογαη8. τη φινίδιιδ 

υονΐς βαἰοῖϊοα ραϑίμ αϊϊανιίαί ξόγο. 

ἔμην 7606 ορίπιο ξαγία θὲ βαϊζαία αὐαϊίηι 

οἴαπφογόηι ἐμιατὲ ναϑίληιν, 6ὲ διε δίζηνε αὐοϊαη5 

ρίππαία οαμάα ποϑίγωηι αὐπίαϊ δαπσιίπθηι. 

φιοηι Ὁ670 αὐἀόϑιηι ἐπ )ίαίι, γοτιουαΐιι 68, 760 ΏΤ, 

ἔμηυ γμγϑην ἰαθίγο5 αὐἱάα 86 αἀ ρμαϑδίις γῈ 6 Γί. 

δ. ἤαπα δυδίοάθηι πιαθϑίὶ ογιμοταΐξια αἴο, 

φμαθ ηι6 ρογθηηὶ υἵυοηι ξορααξ πιϊδογΐα. 

παηῖηιθ, ωδ υἱαοίίδ, υἱποῖίς οοηϑίγοίιι5 «]ουΐϑ 

᾿ΑΥ̓ΘΟΤΘ πόθο ἀΐγαηι υοἰμογθηι ἃ ῬθοίοΥ 6. 

δῖ0 τι6 ρ86 υἱάϊμιι5 ρθεῖθ5 θαοίρίο αποῖαϑ, 

αἸἼΊΟΥ6 ἩιΟΥἐ 58 ἐθγ ηυγλσι ἀρ φυγθη.5 γα: 

 80α ἰοηφθ α ἰθίο πιηυΐπθ αϑροίζογ «ουϊδ, 

αἰφμο ἤαθε υδἰμδία δαθοϊὶ5 σίοηιοναία ΠοΥΤΙα 5 

ἰμούοα οἰααθ86 ποδίγο πα 6δὲ σοΥ̓ΡΟΡΊ, 



ΧΙν 

6 ψιο ζἰφμαίαα Ξοἷΐβ αγάογδ ἐποΐαμηί 

φιυίίας φμαθ βδαῶα αϑϑίάιθ ἐπδίμίαπέ (ὐαμοαϑέ. 15) 

Ῥαεῖαν ργανίογὰ 116 ααδθ ΜΙ ΓΟαΣ 8 ταϊπαΐαβ ογαΐ 

ΒΌΡΡΙ]ΙοΙδ. ΑπΙμπηασα 78 το] ΟΥΘῖὰ τη] οσαπηαὰθ ἀϊα- 

ταγηϊίαία ἐγδοΐαμη ἀϊοθσθβ, 1) αὐϑησαδηι οἰϊαπῃ ἰπ ἴδ- 

ῬΌ]ὰ βαρουβεθ ραββϑίιη 4.61 6148 ἔπη. θα βιιηΐ 1186 

ἐουυ πὰ ἀϊη6 ἐθηηρογαΐαθ : τπουΐθαῃ,, ἀο]ουαπὶ ΓΘ ΘΠ .ΠῚ, 

5101 ἡθρίδιη 6886 αἰοιϊ ν. 149 854.) Π641|6 ἰδιηθη 46 Γ6- 

Ῥυμπάμβ, 564 αὖ 1018 τη818 518. ἰονιοτα 6886. οβίθπαδί: 

101 (ν. 929. 1048) ἱπιπιογία!ἰαΐθ ἔγοίαβ 0018 βαρ ]οῖδ 

οομἰϑῃγη]ΐ. 

Ὠοῖπάς ΤΟΙ] αγ18, 486 ΡΘΥΓ ΠΙΟΓΔΙΊΟΓ ΠῚ ΘΥΓΟΓΘΙῺῚ 

18) Οἷο, Τυβο, ΠΠ|, 10. Υ͂. 14 οχίτ. οὗ νυ. 16 ῥμῈγ θυσοόσϑιῃ αἱ 

οχ Αἰ Ῥχγοιηθίμθο δεν: Νοπὶιβ ρ. 117, 10; ν. 18 Ῥυϊβοίδῃμβ Χ, 

Ρ. 907, γ. 15. ράείοπι Αγαβίδηνβ Μϑββιβ ἴ, Ὁ. 216 Τὐπάθηι. σϑοίθ 

αὖ ΟἸοογομβ Ἰδαᾶδηΐ, αἱ ἰρ86 ἰοβίδίαυ. ἤᾶθο ἃ 830 ψϑιβᾶ 6886, --- 

Υ. 2---4. ὅ:ς Ηδϑγουϊθθ ἔαγθηβ δραᾶ Επτρίᾶθπι ν. 1094 αἰἱοΙΓΥ 

δεόμοὶς ναῦς ὅπως ὡρμιόμένος οἱ Απᾶτοτηθᾶδτη Ῥογβοιβ ῥγϑθάϊοαῦ 

παρϑένον ϑεοῖς ὁμοίαν, ναῦν ὅπως ὡρμιόμένην δρᾶ Ατῖδὶ, ἜΠθδπι, 

1106, Εατὶρι 18. σογβίραϑ ἀϑάτα. --- Ὗ. 6. Βούλευμα μὲν τὸ Δῖον, 

Ἡφαίστου δὲ χείρ, Ῥτοῖα. 610. --- Οὐτὰ ν. 10 ῬΒΟΙΙ οὐ ϑαϊᾶδθ 

Β᾽οββδπι τρίτῳ φάει" τρίτῃ ἡμέρᾳ Θοταροϑαϊϊ Νδυοῖς, -- Α ν. 11 

δαὶ 11 βομῦϊ οἱ Ηδγιδηπ χοία]οσαπῦ ΗΘΒυ ΟΝ ρ]οββαᾶπι οἰσαφά- 

ὅματα" εἰόπτήματα; ἀπὸ τοῦ εἰδαφιέναι, ὴ ὅὄπαράγματα. Αἰόχύλος 

Προμηϑεὶ λυομένῳ. -- Ὗ. 1τό αδεϊαί δἴηθ ἄυθίο γτοΐοσὺ φγδθοῦπι 

προσσαίνει. --- ὕ, 21. 28 Ηΐπο παία ἔογθθαπίαν γθπθπᾶ “ᾳῦδθ ἔοσί 

ορθγίῖβ Βΐθπιθ ρογρϑίυδ ἱπρὶ8 ΒραγΒΒ ογποσθ Οδαοδϑὰβ Ῥχοιηθίμοί᾽ 

βθη. Μοᾶ. 109 βᾳ. ΑΡρο]]. Αὐροῃ, ΠΠ|, 8061 βᾳᾷᾳ. 6 Κβορβοο]ῖβ 

ΟΟΙ]ΟΒΙ ΡΒ. βαρτα ἴῃ δἀποίδξίομθ ρυΐτηδ αϊοίατη οβέ, 

14) Ὑ͵ΘΙΟΚοΥ, Τρίϊοφίο ν. 41, Ῥαΐη, Εἰμ 685 ΒΌΓ 168 ἸΣΔρΡΊΑΘΒ 

δτθοβ, ἷ, Ρ. 292. 



ΧΥ 

πύου Ἰποίϊ ρουΒΟ 8 ΓΘΟΘηΒΘία", 81 απ80 1η Β8ο ἔθ] 8 

Ραγίοβ ἔπουαπί, ααοα νᾶ] 46 ᾿ποθυίαμπι 6886 πηοπυ ΗοΥ- 

Ἰηϑηπ, ἰδιηθη α8168 ΤῸΘΥῚπῦ πῸΠ ἴδ 0116 ἀἸΧΘυ5. Οὐδὺ- 

ἄογοπι οὐ ἩΪαβίγοσθπ ἰοοῦσηι ἰθπαϊ Ηρ γοα]θ8, οἶδγα 

1186 ΙΟΠῚ Ργομῖβϑα ΡΥΟΡΘΏ16Β, αΑἋἹ ἰθγίο ἀθοίχηο ἰθοῸ 

6Χ αἰανῖᾶθ βύϊγρθ ἀθιηῖβϑαβ, ααστὰ Πηοηβίγῶ ἱτητ8ῊΪ8, 

ἀοτπαῦοὺ ᾿π ΠΟΘΙ Βα 86. ΠΟΙΪΠ68Β ὈΘηΘΗ͂ΟΙ18Β δἰποογοί, 

Θὔϊδη ῬΥΪβοῦη ΘΘΠΘΙΒ Ὠυμηδηϊ βουνδίουθπι Ἐ͵ΟΠΊ6- 

{πϑὰπι ΠΙΠΡογαίαΓαΒ οὐδ, ποη ᾿ηνιΐο, αὖ αἷὖ Η ΘΒΙΟα1, 

δον ραίγθ Δ]11 βὰϊ ἰδυάϊθυβ ἔἀνθηίθ. 5) ΑΡ ποὺ ποῃ 

αἀἰβοθβϑιῦ Αβοθν]αβ, ρα ααθηὶ ῬΓΟΙΘμΘ8. Τα] ΟΥ̓ ΠῚ 

ΒΌΟΣΙΠΙ ΠΟΙ ΡΟ Πά6γ ργδθαϊοδὺ ἰπτῃ ὁχ Ραγοδθ ἀθογοίο, 

ἴπχη 6χ «ονἱβ δύ ιτ1ο. 16) 

ΑΑ ἐταρτηθπία αὐ τϑάθαπι, ΗΘγΟῸ]} ἐογίαββθ Ὀγθυ του 

ΠΔΥΤαΥΙΐ, 86 αθοαθ ῬΘη6 ἀ6 ΠΟΙΪΠΙ ΡΒ τηθυ [τη 6886, 

αὰ0 βρθοίδηΐ {γϊπηθἹ Ῥγοιηθίθμθο Αθβοθυ]θο ἃ Ρ]ὰ- 

ἰᾶύοθμο, πο δἀάϊίο ἔδθα]αθ {{{π|0, ἐυιθαίι 17) 

Ἵππων ὄνων τ᾽ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονὰς 

δοὺς ἀντίδουλα καὶ πόνων ἐκδέκτορα. 
Οὐοριοβὶαβ μογοῦμ ἃ δποδβο δα ΗΠ ΒΡ θυ 1465 ρϑυρθηΐίθυη 

16. ΡΟ ἸομρΊπαθπο5 Ἰρῃμοίοβαθθ ἰθύγϑθ ὑγϑοίαβ δἀοοσαϊύ, 

ααὶ ἸΙοοὰβ δχ Αδβοῦυ! οοπδαθίμαϊπθ οἱ ἰοθο, 400 ἴπ 

ἰγαροθαϊα δηἰθοθάθηϊθ ΤΟ η18 106 Γ 81τη116 Ιἀθιηααθ α1- 

1) Ἠθ5. Τθορ. 529 βᾳᾳ. 

16) Ῥγοτω. 260 οἱ 511, αἱ Ἰοοΐ ποῃ ἱπίθσ 8586 ραρηϑηΐ, Εἰΐδτα 

ἴῃ Επμηθηϊδαμη οχοᾶο 46. πουΐβ Εασίϑυιιμὰ ΠΟΠΟΥΡῸΒ ΦΌγνθιη πύου 

οὐ Ῥγοδιὴ οοηνθηΐ, Ζεὺς ὁ πανόπτας οὕτω ΙΜοῖρά τε συγχατέβα. 
1) ῬΙαΐ, ἀθ ογϊαπὰ 8, Ρ. 98 Ο. ἀ6 50}}. διηΐσα. 7, 6, Ῥ. 904 Ε'. 

Ῥογρθγυτ. ἀθ δρϑί. ΠῚ, 18, ρ. 257. Οὗ Ῥγοιι. 464. 



ΧΥῚΙ 

γΘΥΒΌΠΙ ΘΧΡΟΠΘ δία, α0881] Ρ6Ρ ἰθρθη Δη μθὕϊοδπι 

γϑβρομαθί. Νδιῃ 1ΠΠ16Ὸ οχίγθηηδϑθ ΟΥ̓ΌΙΒ ρᾶιίθβ δὰ οὐἹθῃ- 

ἴθ σψϑυρθηΐθβ, 16 αἰ Ππ|ὰ8 ΟΟΟΙἀΘη18 ΟΥ̓ 6 ΘΠΑΥγΔ αΓ; 

1116 ἔθυηῖηα ταϊϑουᾶ τη δ] ΟΥ Πα 16 τη0}6 ΟὈταΐα, δῖο ΥἹΣ 

ἔογ 18 οὐηηΐατῃ ᾿Δ ΟΣ πὶ σἹοΐου ἰθυγὰβ ρουργαΐ. [ΠΕΙΏΘΡΙΒ 

1η1{|ἃ ἑΘμἀο ϑηῦ δά ἰοοα βθρίθῃ 0 818. Δα] Οη 6. Ρ6Γ- 

Παῖα, ααθπὶ γϑίθυβ ΘΧ τῃοῃθθὰ8 ΠΡ 8618 ΡΥΓΟΓΌΙΡΘΓΘ 

Ρυϊαθαπί, ογιβίαθαιθ ρορα]οβ αποβάδιη ὨγρΡΘΥΡΟΥΘΟΒ, 

ὨΟΠ ᾿πΠοβρὶία] 68 1108 408 ἴο νἱΐαγθ Ἰυθϑίαν ἔαρ]δθ 

ΒΌΡΟΥΒΌ ΙΒ νοῦϑα 108, 864 ρύᾶνο νἱΐδθ οὐ] ἤῸ ἴη- 

ἔδοϊοβ δαγθια 8 ΒΆΘΟᾺΪ τη οτρυΒ σϑαάἀθηΐθβ. 

Εὐϑεῖαν ἕρπε τήνδε" καὶ πρώτιστα μὲν 
Βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοὰς, ἵν᾽ εὐλαβοῦ 
βρόμον καταιγίζοντα, μη σ᾽ ἀναρπᾶάσῃ 

δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω. 15) 

Ἔπειτα δ᾽ ἥξεις δῆμον ἐνδικωτατον εἰ 
βροτῶν ἁπάντων καὶ φιλοξενώτατον, 

, {ᾺῸῚ "93 "ἡ Ἵ; Ι͂ 
Γαβίους, «ν᾿ οὐτ᾽ ἄροτρον οὐτὲ γατῦμος 

τέμνει δίκελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ᾽ αὐτοσπόροι 

γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. 

18) Ἤδθο ἀδίθηιβ οουῆτη. 1 δᾶ Ηΐίρροοσ. Ερίάθι. ΥἹ τνοἹ. Υ͂, 

Ρ. 484 οα. Β4811. ΡΘΓ Θιγοσθμι οχ Ὑίποίο Ῥσχοιηθίηθο δοσί : πϑῖὴ 

ἴπ 68. ἔδθυϊα ααδιηᾳαδιη ΠΟ ἰηΐθρθυ δύ Ἰοοῦβ 46 [ομἱβ ΘΥσ Οσθ08, 

ἰϑαθη οἱ ἰηβουὶ πϑααθιαπηῦὺ Πΐ νϑυβὰβ, ααΐρὺβ ᾿πουῖβ οὐ υβάδπι 

Ἰηϊείατη Θομ ποῦ τῆϑπὰ ἀθιηοηδίγαία πη ΘΧ ΡΥΟΠοιηΐηθ τήνδε ὈΘΩΘ 

ΟΟἸ]ορῖς βομοθιηδηῃ. πο8 δῖ8β δ] θη ΒΒ. ̓1οἱν γουβὰβ δά Πυρκαέα 

Του 08 6896 ν᾽ ἀθυιιηΐ Οοπίηρίοη οὐ Νδῦοῖε. 



ΧΥΠῚ 

᾿4λλ᾽ ἱππάκης βρωτῆρες εὔνομοι Σκύϑαι. 13) 

Ταμι οὐΐϊδιη δὰ [βγαϊη ρου θηϊῦ, αἀαθὴ ΑΘβοθυ]ὰ8 6 Χ 

ΗΥΡθυθουθογαμι σ'ϑηΐθ τη! θαβαὰθ ἘΒΙρδ 615 ργοῆποιθ 

ἐγδάϊαιι. 39) Τοοῖπάθ ἴῃ Πιρασδηη ρομοίγαν, ἈΡῚ ροδία 

Ομπρογαα [ἀρ ἀθοσαμη, οὐϊδιηηαης ΡΓῸΡΘ ΑΥο]αἴθϑ 

ΘΟΩΒΡΙΘΌΟΙΠ., ΟΥΡΊΠ ΘΠ ΘΧΡΓΟΙΡΒΙῦ τυ ῃΠ]οϑ. 

Ἥξεις δὲ “Τ“γύων εἰς ἀτάρβητον στρατόν" 
ἔνϑ᾽ οὐ μάχης, σάφ᾽ οἶδα, καὶ ϑοῦρος περ ὦν, 

᾿“μέμψει" πέπρωται γὰρ σὲ καὶ βέλη λιπεῖν 

ἐνταῦϑ᾽ " ἑλέσθαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐκ γαίας λέϑον 

ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλϑακός. 

ἐδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντα σ᾽ ὁ Ζεὺς οἰχτερεῖ, 

γεφέλην δ᾽ ὑποσχων νιφάδι γογγύλων πέτρων 

ὑπόσκιον ϑήσει χϑόν,, οἷς ἔπειτα σὺ 
βαλὼν διώσει δαδίως «Αἰγυν στρατόν. 

19) Ἡοζυτα ἔγαριηθηΐουθτη ΡΥΪ8 οχϑύδὺ δρυᾶ ϑίθρῃ. ΒγυζΖ. νυ. 

Ἄβιοι, τ Βριοἰδαχ 8. 5080]. οἱ Ἐλπιβίαίη. δα οτη. 1]. 18, 6: νοοθιὰ 

βοοτῶν Υ. 2 βαρρΙονιῦ Ἡθιτηᾶππ. ΑἸΐθσατα ἔγδρτηθηΐαση 51Π6 

ἔλθυ]αθ ποτιηΐμθ ἰαυσᾶδαύ δίγαρο 11, ρ. 800. Εχ μδᾶὸ ἔδρυϊα αὖ 

ἀποίατη ογθάδιη Ηοτηθυῖοο ρου βϑίτηαμη ἰοὺ δἀάποοῦ, ααὸ σαδβοὶ 

ἐφηῖνϊ 6β0γ65 οὔτὰ ΑΡ115 Θδριῖβνυθ Ἰππραιπίαν, ἀγαυῶν Ἱππημολγὼν 

γλαχτοφάγων ᾿Αβίων τε δικαιοτάτων ἀνϑρώπων. Ἠοτιτηδηπῦτα ταουτύ 
ἩΙΡΡοοΥδίῖ5 Ἰοοῦβ τηοχ δἴεγθπαιβ, Οδίθγυσα οὗ. Εθσσηθη. ν, 618 (708). 

350) 5080]. ΑΡ0]]. Βμοᾶ. ΙΥ̓͂, 284. ἨΐβΒ οοπῆγιηδίαν, ἔγαρταθηΐα 

Εὐϑεῖαν ἕρπε . . οἱ ᾿Αλλ᾽ ἱππάκης . . τϑοῖθ Βὰο τοϊαία 6858, 60]]. 

Ηΐρροοῦ. ἄθ δὄχθ 1οοὶβ οὐ δαυΐβ Ρ. 291: κεῖσαι γὰρ (46 ϑδογίμία 

Ἰοχαϊςιγ) ὑπ᾽ αὐταῖς ταὶς ἄρκτοις καὶ τοῖς ὀρεόι τοῖς Ριπαίοιόιν, 

ὄϑεν ὁ βορέης πνέει, οὖ ἵν. Ρ8017Ο δηίθ: αὐτοὶ δ᾽ ἐσϑίουσι κρέα 
ἑφϑιὰ καὶ πίνουσι γάλα ἵππων καὶ ἱππάκην τρώγουσι" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ 

τυρὸς ἵππων. 
τ 



ΧΥΓΠῚῚ 

Ησης ἰαθόγοῖὶ Ἡθυοα]8Β ΟὈΠδ, ααὰσ δὰ Ἡδβρουϊά 68 

ΡΓΟΠοΙβοθυθίασ, αὖ Υγ 0 Ώ18. ὑθβυϊ πη ἢ] 0. ΔΟΟΘΌΓΑ ΕἸ ΒΒ 0 

οοηβίαϊ, Ποὴ ααπτὰ ἃ ΟἸΘΥΥΟΠ18 ἴπδὰ]8 γϑαϊγθῖ, ααϑιὴ 

ἔλθα]αθ ἔοσιηδηὰ να]ραὔθηη Ῥ ρου ΑΘΒΟμΎ]ο ὑτιαὶώ 

ΗἩγρίησβΒ. Νὼ δος ααϊάθῃῃ ογθαϊ ἀουῖπι, ααοὰ ὁχ Ὠ]1ο- 

ὨΥ͂ΒΙ] ὙΘΙΌΙΒ Ἰηΐγα ΔαΒΟΥΙΡΕΒ 6]101 ροββιῦ, ΟΥ̓ ΟΠΘΙῚ ἃ 

Ῥοδία ποβίτο οαπὶ Η ΘΒ υ 1 85 οοπ] πού πὶ {Ὁ1886, 31) 

Ηοϑρουϊάσιη δαΐθηη 56468. 81ηὴ86 ἀυθίο Αϑβοι νυ ]β δὰ 

8015. ΟΟΘαΒΌ 1) ΟΟΠΒ αν, ααδτηα αᾶπη ὩΟΠΠΏΠΙ 5:0 ὲ ρθι- 

ΒΔ βουιηΐ ΘΠ θα ημάθιη γϑίϊομ οι, αἀὰδθ ΑΡΡοΟ]]οάοτο 33) 

ΡΙδοαϊ, βθουϊπηθ δα ΗὙΡΟΥΌΟΥΘΟΒ Θὰβ ἰγϑηβία 1586. 

Ηο5 58.018 τί! τὺ οἱ Πραγατη τηϑηΐο οὐ Αὐ]αϑ, ααἱ 80 

Ἡ βρουϊἀ! θὰ5 βαραγαχὶ πδααΐν, Ῥγεοταδι μοὶ Ὑιμποιϊ ν. 801 
Ἰοοῖβ νθβρϑυ 1 ἷ8 δβουιρίμβ. 33) 

Ὁ) βΈΡο ΙΥ͂, Ρ. 188 φησὶ γοῦν Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ (Ι. 9. 

ΑΘΒΟΒγ]0), καϑηγούμενος Ἡρακλεὶ τῶν ὁδῶν τῶν ἀπὸ Καυκάσου 

πρὸς τὰς Ἑσπερίδας" Ἤξεις δὲ χ- τ΄ λ: Ὀϊουγβ. ΗΔ]. Αηΐ. Βοπα. 1, 

41 δηλοὶ δὸ τὸν πόλεμον τόνδε (ὈΘΙΙυτὰ οαπὶ ΤρανΡυ8) τῶν ἀρ- 

χαίων ποιητῶν Αἰόχύλος ἐν Προμηϑοὶ λυομένῳ " ποποίηται γὰρ 

αὐτῷ ὁ Προμηϑεὺς Ἡραχλεὶ τά τὲ ἄλλα προλέγων; ὡς ἕκαστον 

αὐτῷ τι όυμβησεσϑαι ὄμελλε κατὰ τὴν ἐπὶ Γηρυόνην στρατείαν 

(8δθο πορ]ρομθίαβ αϊοία βαπί, πο δᾷ ΑθβΟθΥ ταθηΐθμῃ, 568 

βΒθουσμάθστη θἂμὶ ἔλθι]8θ ἔοσηϑη αἀᾶὸ ἰὰτὰ ομὐϊπαθταῦ αυδηηαιθ 

ἴρ86 Τϊοηγβῖαβ βοααϊίυχ), καὶ δὴ καὶ περὶ τοῦ ΔΛιγυστικοῦ πολέμου, 

ὡς οὐ ῥᾷάδιος ὁ ἀγὼν ἔσται διηγούμενος " τὰ δὲ. ποιήματα ὧδε 

ἄχει" Ἥξεις . . βέλη λιπεῖν. Ἡγρίπαπι, βῖγθ ροὐϊιβ Ἡγρίῃὶϊ Ῥχθ- 

γἱδίογθιι, Ῥορί. Αβίγ, Π, 6, Ρ. 437, ποῆ βοϊυμη Ηθγοῦ 8 ουπὴ 

Τὐσατίριιβ ραρπαια, 564 οἰΐαπι οδἰδβίθυιβιαατη δ᾽ϊδαιθ δ]θπα δᾶ 

ΑΘβομυ απ δαοίογθια γοίθγθπίθμι, ᾿ρδὶβ ροδίαθ ὙϑυὉ 18 σϑῖθ}]} τπαοποϊ' 

ΒοΒοθιηδπη ἴῃ Ῥεοιηθίμοὶ οαϊίζίομπθ, Ὁ. 840. 

Ξ.Ὶ  ἈΡΟΙοα. 1 Ὁ ῚΣ, 

38) Τῇ 115 αὰδρ δίχα βοπίβ 1. 1. ρτδθοϑάσπξ δα ΑΘΒΟΒΥ ἔγαρ- 



ΧΙΧ 

᾿ζαχα νϑγὸ ἰπβίαραί [ΘΠ Ρι18. 40 Δ 4118 δα ᾿ηξαηδβ 

ΘΡαΪα8 γϑάϊγθ 80160αι. σδη αὐ οομβροχὶὶ Ηθγοῦ]ο8, 

ἰηνοοᾶΐο ΑΡο]]]Π6, 

᾿Δγρεὺς δ᾽ ᾿Απόλλων ὀρϑὸν ἰϑύνοι βέλος 39) 
ΔΡοσῦη ἰηὐθηα! π]οηδίγηα16 (610 οοηΐοαϊ. Ογδί!αβ 

αρὶὺ ῬΥΟΙΘΙΠ ΘΒ ἸΠΥΊΒῚ ΡΔΕΓῚΒ. Α]10 ΟΔΥΊΒΒΙΙΏΟ 

Ἐχϑροῖ πατρὸς μοι τοῦτο φίλτατον τέκνον. 35) 

θα Βαρρ) οἱογαπη ρᾶγίθ βαθ] θνδίμβ οὐΐδη ουρα «οὐ ΘΩΩ 

ἰρβαμη, αἱ ποὺ Ηθγοῦ] 8 ρ]ουιαθ οοπμοθϑβουδῦ, ρϑα]]ο 

ΤΟ ]]Π]ΟΥ 68. ΔΗΪΠΊΟΒ. ΟΘρΙν ραἰθίθοιϊαθ ρϑυϊοαϊαα αποά 

ἀθουύατη ΓΘΡῚ ᾿πηγηηΘὈαΐ : οχ ΤΉ θἑἀθ θηΐτη, ου͵αβ ἐὰπη- 

τηθηὐαπὶ ἰδύθιθ βίδα ὙΥ. Το υθβο], Πλοῖη. Μμς. 1Π, Ρρ. 640. Νοι 

γΙΟἹ αἰδρυύαιοηθπὶ ΥἹΡῚ ἀΟΟΥΒΒΙΙΩΙ, 564. ΘΠῚ ΥΘΒΡΙΟΘΥΘ Βα ϑρί οοΥ 

μδθο γουθᾶ : διαφερόντως δ᾽ εἰς τὸ πεδίον τοῦτο τὸ μελαμ βόρϑιον 

καταιγίζει πνεῦμα βίαιον καὶ φρικῶδες. Αὐ νοοαθυϊαπι ροδίζοαμη 

καταιγίζειν (γΥ. βρόμον καταιγίζοντα ἴῃ ἔτ. Βαρτγα 811810) ρᾶββίτη 

δρυα βουϊρίουθβ 1118 Δ0Ὺϊ ἰϑοιθαν, Πιοάογαιη, Ῥ]αἰδγομ τη, ϑέγα- 

Βοπθιὰ ἴρϑιιπ Ρ. 809; μελαμ βόρειον πνεῦμα δρυᾶ Ψοβορμαμ Β6]]. 

ὅπα. ΠῚ, 9, 8. --- Β΄πο αϑίω οαιιδἃ δ ἩθΙΟα]15. 107 τϑίθυσὶ βοϊθηί 

Κυχνοχέφαλοι, Στερνοφϑαλμιοι; Μονόμματοι; ααο8 δίγαρο 1, Ρ. 48 

εὐ ὙΠ, ρ. 299 ὁχ Αθβοῦυ]ο τοίου. Νϑιῃ ᾿ἱηίθυροϊαίου, «αὶ 8] ουὶ 

ἴοθο δάβουίρβιὺ νϑυθᾶὰ ἐν τῷ Προμῃηϑεῖ φαόι, ποο ἰαπίαπη β᾽ σπἰβοατο 

υἱάθίαν, ονομμάτους ἴΔθυϊαΘ Βαρουβει 5 ν. 800. ΘΟΙΠΠΙΘΙΔΟΓ 

ὙΟΥΡῚΒ μουνῶπα στρατὸν ᾿Αριμασπόν. 

52) ΡΙπαί, Απιδίον. 14, 7, Ρ. 1561 Ὁ ὁ δὲ Ἡρακλῆς ἕτερον ϑεὸν 

παρακαλεῖ μέλλων ἐπὶ τὸν ὄργιν αἴρεσϑαι τὸ τόξον, ὡς Αἰόχύλος 
φησίν" ᾿Αγρεὺς ... 

"5 ΡΙαι. γα Ῥοιηροϑῖ! ἰμϊς. Πρὸς δὲ Πομπηΐον ἔοικε τοῦτο 

παϑεῖν ὁ Ῥωμαίων δῆμος εὐθὺς ἐὲ ἀρχῆς, ὅπερ ὁ Αἰσχύλου Προ- 
μηϑεὺς πρὸς τὸν Ἡρακλέα σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ λέγων" Ἐχϑροῦ... 
Ὑοοθπι τοῦτο ϑαβρθοίαμη μαρϑὶ Ηρυαϑηη. 

ἣ-ἷἥςΤ 



ΧΧ 

γᾶ ΧΊΠ16 Ὠπρ 188 118 Δι  Ὀ] 6 θαῦ, Π]1πΒ παὐαγΒ ογαῦ Ῥδίγ6 

τ] 0 1". 3) ὅδ1ο ἀθπγαμη Ὑ]Πη 0 }158 βο]αὔα8. ϑϑί, θᾶ θα τ0 

ΘΟΠαΙΠΟ0η6, ααϑηὴ μὰ] τὶ Μογοαυ85 οοηδο αογαί, 

᾿Ἰηϑρογαΐο οδϑι 10] 6ία. 3) Νδη ᾿ηνθηΐιβ θδὺ ἹπΊ ΠΟ Υ- 

[4118,. αἱ ργῸ Ῥγοιηθίῃθο τηουΐθηὶ ΟὈΪΓΘ βαβι πο θῦ, 

Ομίγοι Οθηΐδασιιβ, ὈΘηϊρ εἰ αῖ8 ὈΘηΘἤοΙβα 6 ἴῃ ΠΟΙ Π 68 

οΟ]] 8015. οὐ 1ρΡ86. οἷαῖτιβ. Ηἴο 80 ᾿πηργπάοηΐθ Ηθγοῦ]ο 

βϑαοϊαῦαβ σϑηθηδίδθ βαρηαθ να] 66 ἸΔθοΥαθαῖ, πο 6 

Δ] τὴ ἀο]ΟΥ ΠῚ τηθά 6] τη απιδη τηογ θη μα ὈΘθαί. Θο- 

πο ἄο βηραϊα ροδία Δἀουπανθυ, αα1ἃ παγγϑύμμ, ααά 

ἴῃ δοθῆ δοίη) 511, 486 ΡΘύβοηδΘ Ἰη θυ θη ἱρηο- 

γϑηΠ8. νηάἀθηΐαν ἰδηηθη θα 6 ΟΠΙΓΟΏ 6486 «Παρ ον 

1086 ἴῃ Θοηβρθοίαμπι ΡγΟά11586. ΡΙοΙηθίῃθι8Β δαΐθη ἴῃ 

ΨΙΠΟΌ]ΟΥ ΠῚ Π]ΘΏΟΥ 8) ΟὈΘαΙΘΗ θα 16. ΒΡ ΠΙ ΠΟΔ ΟΠ ΘΙῚ 

οοΙοηῶ οδραΐ νἹηχὶ 38), σγοϊθηβαθθ σοὶ θη! «001 Γ6- 

36) 0 Πδὸ ἕδθυ]α νἱ4θ δᾶ ν. 921 δἀηοίαίϊδ. 

ΠΥ ΡΥ ία. 1022 ἢ. 6 ΑΡΟΠδαοΥ ΒΒ ΤΠ, ὅ,. 2, Ὁ οὐ ΤῚΣ 

58). Αἴβθῃ, ΧΥ͂, Ρ. 6714 Ὁ. Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προ- 

μηϑεὶ σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ τῇ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον 

περιτίϑεμεν τῇ κεφαλῇ, ἀντίποινα τοῦ ἐκείνου δεσμοῦ, δἀδ᾽ίαπθ 
ἔγρ. ΚΡΠΙΠΡῚΒ. βαύγυϊοαθ αποᾶ αὐξα]ῖτην5 δα ϑϑρίθμι, ρυδοῖ. Ρ. ΧΙΧ, 

γ. Αἴδϑῃ. Π, ὅ, 11 ᾿οὁἐ Ἤγρίη. Ῥοορῖ. Αβίν. ΤΙ, 15, 46 Ῥοι δ 1160 : 

Νοπηεὶ οἰΐαην οογοηαην Παῤιιῖδ56 αϊαογμηΐ, μὲ 56 υἱοίογοπι ἐπυρμηα 

γΡεοοά886 αϊσογοί (ἸΘΡ ΘΠ: μὲ 86.... η6 αἴἰϊοογοῖ). Παφια Ποηυΐπος 

ἦπ πιααίπια ἰαοίλϊα υἱοίογτίδηο σογοπαβ ἠἰαῦογα ἐπϑεϊβμογη!: τὰ ἐπ 

οαογοϊαἰογνῖδιιΒ οἱ σομυϊυϊὲς ρογϑρίοοῦα ἰϊοοί. ἘὙΥδρταθηΐατη βαχὶ 

᾿πΟ] ἸΒΌΤΩ ἔΘΥΤῸ δὸ αἰρίίο Ῥγοιπθίμϑὶ οἰγοισμη δαί), ΔΗ] ΟΥ̓ΙΠῚ ΟΥ̓ΡῸ, 

δρααὰ ϑυπάθμι Ῥ]Ἰηϊ πηι Ν. ΗἩ. ἰπ Ργοοθῃ. 1]. 86 οὲ 1]. 28, 1 οἵ 

ον πὶ δα ὙοΥρ. Ε0]. 0, 41108 διαοίουοθ μΠᾶΡοσο υἱάθίαν. 



ΧΧῚΙ 

ΘΟΠΟΙὕαΒ 39) Υη ΧΙ ΠΊΟΒ ΠΟΠΟΙΘΒ ΓΘΟΌΡοΥ αν, αὶ οοσοδ- 

βίοπθ ἀαίαᾳ Τιΐδηῖβ ἀρὰ ά Αἰ ΘηΙΘηΒθ5. οαϊ ατη Βδούδα 6. 

ταθιηογαίο, 6586 ΨΘΥΪ 511}}16 δβί. 

νιάθ8 ᾿ἸΔΡΏΔΠῚ ΤΟΙ] ΘΟΠΨΘΙΒΙΟΠΘΠ) ἴδοίδθῃη. 

Τιαηθ8. ΟἹ πὶ «ρ [6 ἴῃ Παγίαγυτη Θομῃ]θοθγαί, ὨῸΠῸ 

ΨΊΠΟΙ]15. δοϊ αἴοβ ἴῃ ᾿ὰσϑῖῃ γοάποῖς: ῬΥΟΙΘ  ΠΘατ 8 ΟΘΥΡῸ 

ΒΌΡΡΙΙΟΙΟ ΘΧχουποιανούαῦ, ἤὰπὸ ἴῃ [Πρου[αίθιη ΠΟΠΟΥΘΒ- 

4 γϑϑοι αι ; ΠΟΙ ΠῚ Ῥ’ΘΏΠ18 ἃ ΡΟ] ΥῚ15 ΘΥδῖ, ΠΟΤ] ΌΤΗ 

᾿πἀυδίγιδθ οὐ ᾿πουθι θη 15 ̓ ην] ἀθυαΐ, ΠῸΠΟ ἴῃ ΠΟΙ 

58] θη ρθη πα Π]Ίὰτη Ἡ ΘΓ] θη, οομηροβιζοα 8. ἀθου τη 

ΒοΙΜ ΠὰΠ 416 αἰβοϊαϊο ἴῃ ᾿πητηο 8] 11 1ΠΠπ|πῚ οΟΘίτΒ 

γθοθρίαγυβ οϑὲ. Ηδθο ποὸῃ ἰῷ ᾿ηΐρ 856 ΟΟΠΟΙ 8 Π48 

Βιηῦ, αὐ γ6] Ῥυοιηθίμθι Ο]1πὶ ἱποθρία ἱπάουηϊοβα 8 

ΒΡΙΓΙ 5. ἀδιη ΘΙ. 8, ν 6] ἐ[ΟΥ]Β ΠῸΠΟ ΟἰΘΙ ΘΗ ΙΔ τὴ ἰηνῖίο 

ΘΧΡΥΘΒΒΔΠῚ 6886 δἰδίμθιηβ, 564 51] α1ἃ 6886 νἹάθίυν 

Ἰηἴθῦ βθουπάδηιμ θυ ϑηα ὰ6 {ΟΡ 6. ἔα θα ]Δ πη γοραρ- 

πδηϊδ, ἴᾶπο ἃ ροδίδθ ΘΟη8110 νϑίθυπηαθμιθ 46 418 

ΟΡΙΠΙΟΩΘ. ΠΟ 8]16η8Π| {1586 ἔαίθδιη αν. ΝΘααΘ ΘΠ1ΠῚ 

ΒΘΙΏΡΘΙ 5 ηὺ 8.1 51121168 πη πη τ Ὀ]ΠΘΒα 6 (ΟΥΔΘΟΟΥΤΙΩ 

411, βθά παβοιηΐαγ, δἀο]θβοιηΐ, θοηδ τηϑίθαπθ ἔου πᾶ 

αὐπηὐαν, ὈΥῸ 16 δὺ ἰθῃιροῦθ ΨΦΙΟΒ ΒαΠΊ αὐ ΙΠΟ͵ΘΒ 

39) Ῥγοιι. 198 εἰς ἀρϑμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα ὄπεύδων ὀπεύδοντί 

ποϑ' ἠξει. ΟἿ, γ. 510. --- Ῥγδδίογσθα χϑίδην ἔγαρτηθηΐδ ταὶ βδί τα 

Βᾶθο. ἘΕβίδίῃ. ρ. 600, 48 : όχίόματα γάρ τινα καὶ οἱ ϑύσανοι, 

ὅϑεν ἀρείϑυδανοι κατὰ Παυδανίαν Ἄρεος ϑύδανοι, οἷον ἀπο- 

ὀχίόματα, παρ᾽ Αἰόχύλῳ ἐν Προμηϑεὶ λυομένῳ. ΟἿ, ἩδΒγΟΝ. νν. 

ἀρϑύσανοι οἵ ἀρ(ελιϑύσανοι. ΤΟΌΘοΙς σνοοθπὶ Θχρομὶ ἀρειμιανεῖς, 

Ἄρει κάτοχοι. -- Απεϊαίι. ΒΟΚΚΟΥΙ 1, Ρ. 110, 7. Χερδά" τὰ μὴ 

γεωργούμενα. Αἰόχυλος Προμηϑεῖ. ΟΥ̓ ἀνηρότους γύας Ῥτοτα. 704. 



ΧΧΤῚ 

ϑηϊτηοβαθθ. Φαριίου, δἰγοοὶ Ὁ61}10 δά γϑρῃαχῃ θυθοίαβ, 

Ραγϑῃΐθμι οοθἰθγοβαθθ ΤΊαποβ ἴῃ Ταγίδυαπι ἀθίγπαϊε, 

Ῥτομηθίμθαχη, δηςαασμι ἀθαμπι 4] ἴῃ β88 ραγίθϑ ἐγ 8η8- 

ἰϑγϑῖ, βιτηαϊαο ΘΟΠΒ1}1158 518. ΟΟΟΌΥΒΔΓΘ οΟμδίαν, αὖ Γ6- 

ὈΘ]]6 ΠῚ τ Π}}]} ροθηὰ οαβίραί. Ναὡ πὶ πΏρΘΥΙαπι,. ααοά 

ΥἹ δἀθρίμιβ 818, ΥἹ {ιθ8118 ορογίθί : 510 γῸ8 Βυμηδηδθ 

Δαἀτα! Ἰβύγϑη Ὑ, δῖ0 θὐϊϑπι ἀἴγιηδθ, δα πυτηϑηδγι 1186 

Ἰτη 8 ΡἼ ΠΟΙ ΘΧΡΙΘ5886. [ἢ αἰγάβατιθ οδαϊὺ Ν᾽ αἰοδηὶ δρυά 

Ροδίαμι ποβίγαση ἀϊοίαγω 

“ἥπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ. 39) 
Εδπάθηι πϑοθββιθαίθιῃ ὁἤμοσι8 ργδθαϊοαΐ : 

Νέοι γὰρ οἰακονόμοι κρατοῦσ᾽ Ὀλύμπου" 
νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις Ζεὺς ἀϑέτως κρατύνει, 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀϊστοῖ. 
Ιἄθῃ τηοηϑὲ (Ὁ θδηὰβ : 

Τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ. 

δῆς ΠΟΥ͂ ᾿ΠΠἸΡΘΙῚ] βου δ ΟΟᾺ}18 Βα] οἰ αηΐ ΠΟΥΪ 

γΘΡῚΒ. ΓΔ] ΙΒΕΥ1, 15 οὐ ΒοΡαγ, δἰγοοθβ ὐυρῖβ ΠΙ ΘΙῚ, 

αποαμη σψα]ϊέιιβ ἰοθάοβ Ἰτητηϊύθαθ ὩρΘΏΪΙΠ ΘΔ 461) 

γηϑπῖ τηθηΐθαθθ 4πὰ ΕΘ! ἀπ ῬΘΥΒΟμαΒ. ΑΙ ΘΒΟ νυ ὰ8 

ἀθ!ηθανι. Τοηρο 80 [18 ἀἰβίαϊί, αὶ ἴῃ ἴαθυϊα ἴῃ- 

ΒΘαΌ ΘΗΝ ρδύγ5 ᾿888 ΘΧΒΘααΙ αν, ἨΘγοι 65 ΤΊ] ΒΘΥΟΥ ΠῚ 

γΠάοχ, ἰοηρθαθθ 8118. γϑθ 8 Θχθυοθίαι ρούθβίαϑ 

ἀϊαΐαγηο ἀ8ὰ οοηβιτηαία βαποίδαπθ; 8δὸ βιοαὺ δ]185. ἴῃ 

ὉΠ1Π15. {ἀθα]86 ἀθουγδα ΕἸΣΊ ΠῚ τθη θη ΡΙῸ ΓΘΥ ΠῚ 

80) Ῥχοιηθίῃ, 85.0. Νοὴ δου ἀθ ΤΗΘΡδηοσαὴ ῬοριΪο ϑ'ϑρί, 

1026 (1044) τραχύς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγών καχά. --- οΙδιιβ 

Βοαιθηΐοϑ δαηύ Ῥγοι, 149---151, 827. 



ΧΧΙΠῚ 

ται ὐα 906. Τηπ αι Ὑἱάθυημ8, 5190 ἴῃ αν ΘΙ 8185 δ] υϑάθιη 

ὑ]ορῖαθ ἔα }158. ον]8 ῬΓΟΙ ΘΙ ΘΙ 6. τηθη8 τηπίαθδ- 

0.55 

ΑὉ 18 οϑυτβ τη} 68 Π|86 16 51 Ποϑὲ ῬΥΓΟΡΥΘαΙ δὰ 

{Δ θα]άγαμη 1η θυ Ρυ οὐδ] θη ἀυ Ιδηὴ τ] }|856 16 οΟὈβου- 

ΠΕ 5 Ἰηνο] υΐδηι, ἀϊοδγη «ΓοὙ]18 ΠΡΟ Ιὰπῇ ΥἹ- ρϑυ ΌΤΩ 

ΒΥ Δ] 186 ὈΥΠῚΟ τη τη, ᾿ἰθηϊζαίθ οἰ θη 6 16 

ΒΟΥ οὐ ἴῃ δου παμη 5.8 1101 6χ ροδίδθ βϑηξοηίία. 

υοά αὐυτὴ 1πἰὑΠῸπ| ΠΟΥ, 886 οὐϊατη ἤμ θη ΒΘΡΘΓΘ 

Ῥοϊοϑὺ, πἰ 1] απο ᾿τωρϑᾶϊῃ πθ, αὶ ἀπο 18 ἀογηϊηΐβ ἰοΥ 8 
ΒΘΟΘΑΒΟΥΌ, 0886 απαγίο ἰοοὰπη οοϑααΐῖ, θα μος, αἱ 

ΟΥ̓́ΘΩΪΓΘ ῬΟβδοί, ἰδιηθη ΠῸΠΝ ΘΥΘΗ ΓΙ 6886 γϑίθυοβ 

5101 Ῥϑυβαδβουδηΐ, αἱ αποίϊθβ 46 ΡΥ ο}18 «[Ο0Ἱ ἴπ|- 

ΡΘηἀθητθυ5 Ἰοαᾳασηίογ,; τὼ ἰοαααπίαν, αἱ θαμὰ 1118 

Ρουθ ϊα νηΐδβ8θ δἀάδηί. «(7410 ἴῃ ΗΠ ΘΒ10 1] ΤΉ ΘΟΡΌΠΙἃ 

ΠΑΤΡΌΣ, Γαϊαγαγη ἔπ|886. αὐ ἃ Η]1ο ροΐθηθοῦθ «ΓΡΙΤΟΥ 

ἸΤΩΡΘΙῚΟ θυθυ θυ θίαυ, 181 ΜΝ ϑίη, αυϑπ ΡΥ ΒΓη ὩΧΟΓΘΙΗΙ 

ἀυχογαῖ, ρουδνιάδηη αἰγὸ 888 γϑοομάθγθ τηδίαγαββοί 553): 

απ ἔα υ]α 8818 που] θηΐου βιρηϊδοδίαγ, Μοάθ, 1. 6. 

ΒδΡΙΘὨὐ18., ἴπ πδίθγαιμη 8ᾳ8ηι γϑοθρία, Ψούθη μητιέτην 

ΠΘΙΙΩΙ ΒΌΡΘΓΔΌΙΪΘΙη ροιρθίθο τϑρηο τνὶρθῦθ. ΑἸϊὰ 

ἔλθ ]α βϑπίθηϊίαπι ποι ἀἰββι τη ]θτη ΑΘβοθυ β ΘΧΡΥΘΒΒ1586 

γιἀοθίυν. Νδηι ἀρυὰ ϑυτὰ ἃ οαριΐθ ΡΟ Οα 6 8580 1.8 

Ροβίθιη γϑυθὺ ἀθούαμη ἀοηλημ8, αὐ οὐπὶ Τ᾽ ΠΘΙΏ1Α 18 

5) Φονθῖὰ Αθβομυ]θαμα τηὰίδυὶ Ὀγθυϊίθυ τηοππθιαὶ Ὀῖββθη ἀραᾶ 

ὙΘΙοΚούυμη, Τρίϊοφία Ρ. 92. θὰ ρῥγορϑτιπῦ Ἰοπρίυϑαιθ ΡΘΥΒΘΟΌΤΙ 

Βιαηῦ οὐ 4111 οὐ ἴρ80 θυ, ἊἋαἰδίίοτίοννε 1. 1., οὐ “Φ. Οδθβδὺ ἴῃ 

θρτθρῖδ αἰββουίδίίομθ : δὲν Ῥγοπιοίδοις ἀ65 Αοβοδυῖμς, Μ Υθυτρ 1800. 

39) Ἠθ8. Τῃθοροι. 886 544. 



ΧΧΙΥ 

8110, οὐ] 8 ὨΌΠΊΘη ΘΧ ΙΏΘη 85 ΡΥ Πἀθηΐα δηϊπηα 6. ἔου- 

ἰααϊηθ ἰθιηρογδίαπι θϑί, ἴῃ ργδίϊδηη Γϑάθαῦ, ροβίαιϑῃι 

ΡϑΥΘἢ 8 ΟἸἸπὰ ΘΧ ᾿ΤΩΡΘΙῚ 50110 ἀ 6] 6οὐϊ ᾿τηρυϑοϑύϊοηθμῃ ὅ8), 

νϑίθσθ ἰῃ͵υσα γοραγαΐα, θχριδν . 

ϑοᾷ μᾶθο υαἰοαηαὰθ 86 δβαθϑηΐ, {Ππ4 ργῸ θχρίογαίο 

ΡΟΠΟ, υἰγοβαὰθ 80 ΑΘΒΟΒΥ] τηϑηΐθ ἈΡΘΥΥγ6, ν6] 4] 

Ψονθηι ἀθίθβίβ1}15. τη] 1186 33), ν 6] αὶ Ῥγοιηθίμθαπι 

πθϑίαγιδθ 56: 1018. ᾿ῃβιτη α]δηΐ. «ΓΡΙΘΥ ΥΘΡῚΪ ΠΔΌΘΩΏΔΒ, 

ΡῬγουίὶ γαΐϊο ὑθιρουβ ροβίαϊαϊ, το 40 δαάποῖδ, τηοάο 

γϑηὺ;: ῬγοχθίμΘα8. ΔΗ] ᾿μΘ σπου οὐ οὐποϊαίαϑ 

ἴησιοῦ! Ποία οϑὲ Θχθιρ]αν ΘΧοθίϑαμη. [πητηογία 88 

δαΐθιη ἀὰπὶ οογίδηΐ, τηουία! τη Τ68 δριίαγ, δίαμθ 

ΒογλΪηΠλ ῬΘΙΓΟΠΟ ΠΟΙΏΙ ΠῚ ἀθου πη 16 ΤΘΟΙΟΙῚ ΓΘΟΟη- 

ΟἸΠαΐο, δῷ απδθ μοο ἰῃσιῦο ΠΟΙ Ϊη65 Δ΄ 1110 Ὀοηθβοῖδ 

δοοθρούδηΐ βϑηοιπηΐαν, οὖ ᾿ηὐθι ἀ608 ἀουηϊ 08 ΠΟΙΆ ηΘ68- 

ααὸ 1118 βυβ]θοίοβ, βθὰ ἰϑίηθῃ ᾿ρουϊαΐθ αυδάδῃι σδὰ- 

ἀθηΐθβ, αὐδ8ὶ1 [6 ἀ8 συ πρΊτυΓ. 

38) Ῥχοχηθίῃ. 906 8644. 

834) Ἠοϑ ορίϊηθ τοϑβαίανις βομοθιαδηη ἴῃ Ῥχοιηθίμθὶ ϑαϊίομθ 

γαυϊϊβαὰθ αἰββθυίδι οηθαβ, Ὠἰτηῖ8 ἰϑιαθῃ 1110 ἴῃ 8] ὕθγϑιῃ ρϑυίθια 

᾿ΠΟ] 88. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΥΙ͂Σ 

ΔΕΣΜΏΤΗΣ. 



ΤΩΙ 

ἀὐδα, ταν ἡμμθο σας Ἑερδεῖν. Ἡραόινμθο δ 

πυρβξγεο τρρ μοί Ἄδαν, ὅπ, πόλλ νὴ 

αν λας το χὰ φή δῷ ἄσίοτν ἧ; μανῷ ; 

γοΊθο». ΑΟΥ̓ΣΩ; ΩΝ ΡΝ ἸΛῸΣ Ἔ 

ὑγείψῇ ΠΣ ΝΕ τοι νὰ" «Ὧι ἀρὰ θρὰμ 

ΤΣ ΤΩ ὐθνδνν ον γονμλδ μὲ 

{4 ὥς ρεαδες ̓ Ν" εν »ἢ ἘΣΎ ΜΟ ΣΝ τὰ 

πο τ τι ν᾿ ὄν πο Εν ἦν: ὌΝ ἘΝ κ ὦ ἐνῆν 

μὐλὼ ο. Ὁ τουφοο ΤΟΝ ΏΚΙΙΝ οὐοη 

κῶς δ αἶμα ΟΝ ται 

αὐ δἰ σοχβξω 84 ἡγδννόε Ὁ ΦΗ͂Ι 

μπνν Ἂ ἘἸ Ἂ" ᾿ς δ ΣΝ ον 0} Ἐν ὙΠ ἀκ Αὐκρϑὸ ων 

ἀὐ Ν ΕΓ ὩΣ 

44 ᾿ ὰ 4 ᾿μὦ ἈΑ 

Ἐν γον Ύ ΑΣ τλαίη νῶν; ΜῈ ΣῪ Ἐν ΟΝ ἮΣ Ν ὐφββ. ἢ 
Γ ΄ 

ἑωα, , ρα, ΟΣ πρϑν: 

, 

» 

ὑπ. τᾶν ἐς δὰ ΕΥ Ὁ} ΝΈΩΝ ὁδὶ Ἀφ, 

"Ὁ  .. 4 Λ 

νῶν ἂν ἀδέολο εχ Βα ἘΦ οἱ, Ὁ [Ὁ] Ἢ ΝΝῚ ἐλ ὰ 
Ἂ ' ἘᾺΝ 

ς εἰ ά, ΡΝ ΣΦ τ φ, 
ΤΌ ἜΣ ον ἘΈΥς, ἐν ὦ ι ἔφ 

ΤῸ 

ὅς ὕω ἤω 

Υ 

Ν 



Τ. ΤΟΥ ΔΊΑΗΑΜΟΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ ΚΑ͵ῚΙ ΒΙ4. 

ἨΗἩΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΩὩΚΕΜΖ“ΝΙΖΔΏΝ. 

ὩΚΕΩ͂ΝΟΣ. 

ΙΩ Ἡ ΙΝΩ͂ΧΟΥ. 

ΕΡΜΗΣ. 

κράτοδ καὶ βία. ἡφαιότοός, χορὸδ ὠκεανίδων. προμηϑεῖσ. 

ὥκεανοδ. γῆ. ἡρανλῆδ. ἑρμῆδ. ἰὼ ἱνάχου Μ. Γῆ οἰ Ἡρακλῆς δὰ 
ΟΧ Κο]αΐ, Ῥγοιμθϑίμοὶ ᾿ηᾶϊοθ ρουβοημδσασα Βαχοτὶηΐ ἀυρθιίδξαΣ, 



ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

Προμηϑέως ἐν Σκυϑίᾳ δεδεμένου διὰ τὸ κεκλοφέ-- 
ν - ! 3γ δ Π ε! 4 " 

ναι τὸ πῦρ πυνϑανεται Ι͂ωὠω πλανωμένη ὅτι κατ᾽ “1γυ-- 

πτον γενομένη 1) ἐκ τῆς ἐπαφήσεως τοῦ “ιὸς τέξεται 
Ἀν σὴ 9 « - ᾿ ’ ε »ὝἬ Ἄν δὲ 

τὸν ἔπαφον. Ἑρμῆς δὲ παραγεται ἀπειλῶν αὐτῷ 
, ᾿. οὖ » ᾿Ὶ ͵ »} 

κεραυνωϑήσεσϑαι, ἐὰν μὴ εἴπῃ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι 

τῷ Διὶ, καὶ τέλος βροντῆς γενομένης ἀφανὴς γίνεται 
« ’ 

ὁ Προμηϑευς. 
-» 2 ᾿ Ν 

Κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιία ἐν παρεέκβασει παρὰ Σο- 

φοκλεῖ ἐν Κολχίσι ὅ), παρὰ δὲ Εὐριπίδῃ ὅλως οὐ 
κεῖται. καὶ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Σκυ- 

ϑίς ἐπὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος 4)" ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν 
2 ᾽ , - Ἀ 4 Ι͂ 5 “- ο 

ἐξ Ὠχξεανίδων νυμφῶν. τὸ δὲ κεφάλαιον αὐτοῦ ἔστι 

Προμηϑέως δέσις. 

ἢ κατ᾽ αἴγυπτον γενομένη ὅτι Μ. 

2). Αἀάογθ ροίθσαξ αδθὸ ἴῃ διριμηθηΐο γϑοθηζοῦθ ὨϊΒ ΡγΓ86- 

τα ταηύτγ καὶ ὅτι τις τῶν αὐτῆς ἀπογόνων λύσει αὐτόν. 

8) κόλχοιό Μ. Ἑπιοπᾶαν! Βτυποκ. 

2. δὰ ἔδθυ]δθ 1πἰδατη. 



ΚΡΩ͂ΤΟΣ. 

Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον, 

Σχύϑην ἐς οἶμον, ἄβροτον εἰς ἐρημίαν. 

1 Ἰστέον ὡς οὐ χατὰ τὸν κοινὸν λόγον ἐν Καυχασῳ φησὶ 

δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς τοὶς Κὐρωπαίοις τέρμαόι τοῦ 

Ὠχεανοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν Τὼ λεγομένων ἐστὶ συμβαλεῖν 5680], 

Μ. ἴῃ δία ΑΘΒΟΠΥΪ νϑυββ ἤἥηθιῃ οὐ ἰηΐτὰ δὰ ν. 11. Οδαοαβο 

οὐϑίδην οἱ αἀὰ8θ ἤΟΩ ἀϊοσηΐαῦ : πϑπὶ [α]18 Βροούαϊογαμη αἰγὶ δ ο 11 

Το] πα αὶ πθασπθαηΐ: οἱ αὐδθ αϊοπηΐαι : ἡϑῖὰ ἴο ροϑδὺ Ἰοῆρϑιη τηϊ- 

διδίϊομθη δα Οδαοδβιπι ρούροῖθ Ἰαθοίαν, ν. 708---718. 51 ᾿ἰρϑῦχῃ 

Ροδίαπι 566 α1Π}11}, ἸΟΟΙΡ]  ἰβδίμη τη ἰθϑύθιη, Ῥυγοσηθίῃθαβ ΓΡΙ Δ Ηρ!- 

ὑπ: ἴῃ βογίηϊαθ ἀθβου δ ΠΟ ἸΟηρΘ ἃ τηϑῦὶ (89. 567. 1088), αποᾶ 

πθαᾷὰθ Ῥομπίαηῃ Επιχίηθι πὶ πθαὰθ ρϑίπᾶάθμι Μαθούίϊοδιη 6586 ὁχ θοάθιῃ 

Ἰομΐβ 1ὔ ποθ ΟΟ]ΠΡῚ ροίΐθϑί, ΥὙ, οὐ 4111 οὐ ροἰϊββιθπυσαα οι α2 1, 

Ρ. 9. Ηδθιηδπῃ 1, Ρ. 158. Β. Εοίβ, ἐδ ἰοὺ ὄπ φίο γοηιθίϊιοιις 

οὐποίιις οί, Βουιηδο [8602. -- ΝοΟῊ ἔαρὶῦ ροδίϊοδθ αἱούϊομἱβ ρ υϊῦο8 

χϑονὸς τηλουρὸν πέδον ἀϊοῦαμη 6556. ΡΓῸ χϑονὸς τηλουροῦ πέδον, 

Ὠθηὰ8 γοθ8 χϑονὸς μιῖο ἰθυταγαμῃ Οὐθθπὶ ἀοβίρματὶ. Υ. δᾶ 828 

οὐ δα Ευιηθῃ, 292. 

2 Τιθυῖ ἄβατον οἱ ἀβατὸν τ᾽ (5ῖο Μ.) εἰς ἐρημίαν. οσθιι 
ΥΔΥΔΥᾺ ἄβροτον γοδοαΙ π851ὺ ῬΟΥΒΟῺ 6Χ Βομο] αβι18, Ελιβίϑίηϊο, 

Βαγονῖπο δὰ Ηοιηθυΐοαπι νὺξ ἀβρότη 1]. 14, 18; Β0}0110 δὰ 
Αὐϊδύορῃ. βδῃ. 814 δρυᾶ δυϊάαμη ἴῃ νυ. ἐριβρεμέτας (ἀδροτον Βαθοὺ 

8080]. Ατ. Ὑ.), ἈΡῚ Ηὶ 56χ νϑιβὰβ δῇδσγαμύαν; Ηθβυ οὶ σ]οβϑα πιο 

τοίοσθηάα ἀβθροτον᾽ ἀπάνϑρωπον. Αἄᾶθ ἰεβίοπι δἰϊδη δηἐϊα αϊογοπν 



«“ Χ ᾿ Ν 

Ἡφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 

ἃς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδὲ πρὸς πέτραις 

οσι ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι δ 
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις. 
τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας, 

ϑνητοῖσι κλέψνας ὦπασεν" τοιᾶσδὲ τοι 

ἁμαρτίας σφε δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δίκην, 

10 ὡς ἂν διδαχϑῇ τὴν Διὸς τυραννίδα 10 

στέργειν, φιλανϑρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 
ἨἩΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολ᾽) Διὸς 
ἔχει τέλος δὴ) κουδὲν ἐμποδων ἔτι" 

ἐγὼ δ᾽ ἀτολμὸς εἶμι συγγενῆ ϑεὸν 

ΒΟΡΒΟΟΙΘμ ροδίαμι, 4αὶϊ ἴῃ ῬὨῃϊοοίοίαθ πιο, Αθβοθγθα ρσγδπάϊ- 

Ἰοᾳπθηίία, δᾷ ἐοπαϊούθι τποᾶστῃ γοάδοία, ψϑυθὶβ βροτοῖς ἀότιπτος 

οὐδ᾽ οἰκουμένη πᾶθς ποδέτα «μιαδὶ ἱπίθυργθίαίβ οϑῦ, 

6. 810 5680]. Ατἰβίορῃ. οὐ δ 4δβ 1]. 11. ἀδαμανείναις πέδηιόσιν 

ἐν ἀρρηντοιό πέραιδ ῬΥ. πέτραιό 5ε0. Μ., ΘΟΠ 515. 1ὐοΥΡΥ 15. οἵ 

Ῥοδίαθ ψϑυδῖβ, Πθ4π6 θιηθηδαίίοσω Π1ΌΥΪ Οθίθυ!. 

18 Κῖο ΠΡτῖ, πἰβὶ αποᾶ ἐμποδὼν ἔτι Μ. ἐμποδὼν μάτην, 84- 

ΒΟΙΙΡίΟ ὅτι, ὑπὺ8 οὖ δἱΐοσύ. Ῥγοποιηϊηᾶ σφῷν ο΄ ἐγὼ ααῦτῃ ἱπίθῦ 

506 Ορροῃδηΐαν, 1Ππ οἰΐαπι δᾶ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἐτι τοῖδυυϊ πθΟθ886 
οϑί, υπηᾶθ βοηίθηξία οἰβοῖαν (8118 : “οβ Ψονἱβ τηδηᾶαία ρσὸ υἱγι! 

Ῥαῖίθ δχβϑϑοιτ οβοϊβ πϑαᾷὰθ ({{1π6γ6 ρούδοίο) αὐἱδαθπαπιὶ ΔΩ Ρ] 18 

γΟ 5 ορβίαϊ. Ηοο δ]ζθσαη 858Π86 ΒρΡουυδοδηθαΠὶ οβϑοὺ, 81 ἰΐδ 

Ρογβοτθὲ : Ὑϑιϊαθα νΘΥῸ τϊῃϊ οαγᾶθ δυαηΐ ; 5688 απ 510] τηϊβϑυῖ- 

σογάΐατη ορϑίαγ αἰοαί, ορροβιζομῖβ οδιιβὰ 1Ππ4 «ααϊ, Ηθιτηδηῃ 

βουῖρβὶἑ χοὐδὲν ἐμποδὼν ἄνῃ, ΟἸΒΟΌΓΙ 5. ἀϊοίπιπι ργῸ ᾿'πθαιθ οθίθγί β 
Ρουἤοϊθηαΐβ ααἰάφιαιη ορϑβίαι, Ἡοϊμηβοθίῃ ἰθηίανῖ ἐμποδὼν ἐμοί, 

Ροδβὲ φιοᾶ πο ἐγῶ, 568 αὐτὸς δ᾽ ἀτολμός εἰμι Θαϑρθοίαϊατγ. 
14Ὧ4 ὕἱ Βορυχ οἱ ψίμι, βίο ῖβ ΠΙΌΘΥΟΒ, πονὶ ἱπΠΡΟΥ τη ἰΒύΓῸ 8 

αἴγοῦθβ, ὁχ Τῆθορομία 385 8βη4. βιϊηρδίῦ, βίο ἴῃ ἀο!πϑαπᾶο Ψα]- 



Ι1ῷ δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 18 

πάντως δ᾽ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν" 

εὐωριάζειν γάρ πατρὸς λόγους βαρύ. 

Τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ, 

ἀκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκϑύμασιν 

20 προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ, Ὁ 
ἕν οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν 

ὄψει, σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ 

χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος" ἀσμένῳ δέ σοι 

ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποχρύψει φάος, 

οδηὶ το Ποῦ δὲ οὰπὶ Ῥιοιαθίμθο σομαποίο δηΐπιο ἔογίαββθ 1ὰ 

Βθουΐι8 οϑί αὐοᾶ ἴῃ Αὐοδάθτηηϊα Ῥγοιηθίπθαβ οὐ γυ]οϑηϊι8 ἀπα 60]16- 

Ῥδηΐαῦ οἱ ἴπ Βαβϑὶ αὐδᾶδπι δογιπὶ οἰῆρίθβ δα δὐϑηι ΘΟΙΩΙΩ ΠΟΙ 

βίδπίθβ δχρίββϑαθ δγϑηΐ, Υ. Αροϊ]οάδοταμη ἀρπᾶ 5680]. βϑορᾷ. Ο. 

Ο. ν. 860. 

16,16 τῆι, Βαρτϑβουῖρίο σροό, δυόχειμέρωι Μ. Ὠοίπᾶς ὁ χέϑειν 
ρου, ΟὐοΥν. ἘΠ]ΠΊΒ]6Υ. 

11 ΤΑΡΥΪ οὐ 8080]. ἐξωριαζειν, αυοά ἱποίαν Ηθιδπη. ϑ6ᾷ 

Βοο ᾿Ρταν 115 ἀθθθίαν, ααἱ ποη 1η 6] 6ρογθηΐ σΘηαΐηδπι 5ουρίαγϑπι 

εὐωριάζειν, απδηὶ τοϑυϊξαϊ Ῥογβομ, τοοθρὶΐ Πιηᾶογέ, Ἐχβίϑηϊ δαΐθμι 

εὔωρος, εὐωρεῖν, εὐωρία, Βοα ἴρβαπι εὐωριάζειν (Η Θδγομῖο ἰμίουργθῖθ 
ὀλιγωρεῖν, μι ἔχειν φροντίδα, παραχούει»), παϑαύϑιὴ ἰθραπέαν ἔξω-- 

ρος» 80 ὥρα πὰ ααΐάθπι ἀρἀποίαπι, ἐξωρεῖν, ἐξωρίαν ἐξωριάζειν. 

20... ἀπανϑρώπωι τόπωι Μ. οἱ ΒοΡ., αὐυοᾷ ἐγαβίτα τανοοανῖξ 

Ῥίηδονῖ, Οδίθγογαμι Πἰθγόσιιτι βου ρίατα σάγῳ ΟΠ 80] απ ρα] ΟΥΙΟΥ, 

Βθἃ μοϑὲ νϑυβαμι οοτηροβίίιπι προύπασδαλεύσω οἴλδτα πθοοββασία 

γἱαθίαῦ : ἤθαὰθ θηΐη δ ἴοοα ἀθβογία δὰ δὰ τνίποιϊα, 86 δᾶ 

ταροτη Ῥχοταθίμθιιβ 8] ραθἰίαν. Οἱ 272 τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 

22 ὅὀταϑευτὸς ΘΧΡΟΠΙΐ 50}0]. Μ. φλογιζόμενος (πεφλογιόμέ-- 

γὸς ἠρέμα Ηρβυ 8). Ὅταϑεύειν γὰρ τὸ χατ᾽ ὀλίγον ὀπτᾶν φασὶν 

᾿Αττικοί. " 



890 

90 

40 

πάχνην 8’ ἕῳαν ἥλιος σκεδᾷ παλιν᾿ 

ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδῶν κακοῦ 

τρύσει σ᾽ ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω. 

τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. 

ϑεὺὸς ϑεὼν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χοθλον 

βροτοῖσι τιμὰς ὠὦπασας πέρα δίκης. 

ανϑ'᾽ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν 
ὀρϑοστάδην ἀῦπνος, οὐ κάμπτων γόνυ" 
πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς 

φϑέγξει" Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες " 

ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ. 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 
Εἶεν, τί μέλλεις καὶ κατοικτίζει μάτην; 

τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεὸν, 

ὕσεις τὸ σὸν ϑνητοῖσι προὔδωκεν γέρας; 
ΗΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἢ ϑ᾽ ὁμιλία. 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

20 

890 

σύμφημ᾽ ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων, 40 

δεινῶν γε πῶς οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον; 

21 ὁ ποιήσων ὅε λωφῆδσαι Ἡρακλῆς 5610]. Μ,, 4πἱ ροδίδο, 

ὨΘὴ Ὑυϊοδηὶ τηρηΐρια τρααιαϊς : ἷἰσ θηΐπὶ 18 ὑϑυρὶβΒ ὨΪΠ1] αἰϊαά 

αύϑηη ροθηδθ ἀἰαδαγηϊδίθιη γ68] δοίθυἰζαῦθμι βρη βοδῦ. 

86 γνεοχρατῇ 5080]. Μ. 

87 ΚΙΘΩΙ (Αοβοῆ. 5ρθ0. 1, ὅ1), 88 Τυᾶνιρ (Ζυγ Κυϊαῖ 68 

28 Κβ'ῖΊ᾽ο ΕἸπιβ]ου, Ὀἰπάοτε. ἐπηύρω Μ. Ἡδτιηδηπι. ἀπηύρω να]ρο. 

ΑΘΒΟΠγ]ο5. Ρ. 26) οὐϊοϊοπάππι οοπβοί, αὐ οἰΐδπη μδθο ΒΟΡουΐβ ἀϊοίϊο 

δα ἀπο5 {χ]πηθίγο 8 γραϊραίαν. 

41 Τιοροθδίασ οἷόν τὸ πῶς; οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον ; Αἱ 

οἷόν τ Βῖο Ἰοοὰπι ποῦ μαρϑί, οὐ [ἰθὺ νοοὶβ σῶς 850468 νϑγϑὰ 201 



ἨΗἩΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

ἀεί τὲ δὴ νηλὴς σὺ καὶ ϑράσους πλέως. 

ΚΡΑΩ͂ΤΟΣ. 

ἄκος γὰρ. οὐδὲν τόνδε ϑρηνεῖσθαι" σὺ δὲ 

τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 

ἨἩΦΩΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

45 ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα χειρωναξία. 45 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ 

τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 

ἩΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

ἐμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὠφελεν λαχεῖν. 

ΚΡΩ͂ΤΟΣ. 

ἅπαντ᾽ ἐπράχϑη Ζηνὶ ϑεοῖσι κοιρανεῖν. 

60 ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός. 50 

ἀδἔθμαϊ πραυϊῦ. Ηδθο βϑηθ ᾿ἱπίθ]]οχὶῦ Παγίαπρ, πο ὈΘη6 βουῖρϑιΐ 

ὶ ποὶόν τί; πῶς οὐ τοῦτο... υϊᾶ τϑαυϊγαϊαν, σουθαμτι δειμαίνει 

ἰηάϊοῖο δβϑύ, αυοᾶ δροτίθ Ὑυϊοδμΐ νουρὰ τοβριοῖϊ. 116 αἰϊχοτΊαῦ, 

ΟοΟρηδίϊοηθι οὖ οοηβαθίπαϊηθιη ο586 δεινά. Οὐ ΒοΡαν τοβρομηᾶθί: 

Εβίο. Αἱ ραίυϊ ἀϊοίο ποὺ διιδἰοπίθτα 6886, δεινὸν γε πῶς οὐ τοῦτο 

δειμαίνεις πλέον; ὥς ἄθτηαμη, τοϑυϊταΐα δοαπιϊ 8. ΑΘΘΟΏγ]οὶ Ὑἱ ϑὺ 

ΔΟΘΥ Ι αΐθ, οἰΐδτη Ὑα]οδηΐ τοϑροηϑαχῃ ἰη 6]  ἽΓαΓ, 

42 ἀεί τὲ Μ. οὐ Ἰιδυὶ ρ]θυίαθθ. Ἐτιβίτα ἀδέ γε δα. τθοο., 
Ῥουβοπαμι βθουίΐ, ἀεὶ σὺ δὴ νηλῆς τὸ Ἠατίαπρ. Ἑδπάθμι ρᾶγίϊοαϊαθ 

οοηϊαπούϊναθ ἰγϑή θοῦ ομθια πὰρ 65 ϑ'8ρί. 408 ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος .. 

χαὶ μὴ ϑέλοντος. Υ͂. Κθοἰς δᾷ ΑΘ808. Αρδιμθιηποηθιι Ρ. 887. 

48 τῶνδε Ρτ. Μ. Ἶ 

49 Τὰρυὶ ἀπαντ᾽ ἐπράχϑη πλὴν ϑεοῖσι κοιρανεῖν, 1. 6. ἅπαντα 

ϑεοῖς ἐπράχϑη πλὴν κοιρανεῖν, αιὰθ φαδιηαπδτη ΠΌΡΘΙ ᾿ηϑρθχαξαμι 

ἀοίομβοτθιιῃ Ηοἰτηβοθί βίαι πϑοία βαηδ, πθαᾷὰθ γϑυθα 8ὶο ἐγβ)]οὶ 

2 
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ΗΦΑΙ͂ΣΤΟΣ. 

ἐγνωκα᾽ τοῖσδέ γ᾽ οὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 

ΚΡΩ͂ΤΟΣ. 

Οὔκουν ἐπείξει τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν, 

ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ; 

ἨἩΦΑΩΙΣΤΟΣ. 

καὶ δὴ πρόχειρα ψέλια δέρκεσϑαι πάρα. 

ΡΟΒθ86 οὐϑαϊ ἀθυίση, πθαὰθ βϑϑηΐθηΐία ἀρία Θϑὺ : ρου αύθηι θηΐτη, ΠῚ 

ἀοπηϊηϑείοπθιη, 18 πϑραΐδηι 6888 ἀϊοθπάθτῃ οσαῦ, Τϑηίΐαγαμί ἐτάχ ϑη, 

ἐχράνϑη, ἐφράχϑη, ἀπραντεῖ, 508 Ρ]υτίτηῖϊ5 ττῖβϑὶς Βιδη]ϑὶ: Θοπ͵θο- 

ἴυτὰ ἐπαχϑῆν, ἀυδηῃ Ηθγδηπ, ΒΙομιῆθ]4, βομοθημδηη 8111 γθοθ- 

Ρθγαηΐ, ὅ'ϑα ᾶθο ἀοϊθηδβ θϑϑϑῃῦ ρούϊιβ ααϑὴ Πηρουδηίϊβ, οἵ 

δρᾷ ἰγαρίοοβ, 6Χ ΒΕ] Π181611 ΟΡ βουνδίοηθ, 88606 ἀχϑεινός, ὨΒα8ΠῚ 

ἐπαχϑῆήῆς Ἰορίταγ. ΨΙΠΙ βοάθιη ἴῃ σοοθ πλὴν 6886 Ρυΐο, 4.80 6Χ 

ὙΘΙΒᾺ ἸΠΙΘΥΙΟΥΘ ΡΓῸ Ζηνί ᾿ΤΥΘρΒίβθ νυἱάθίασ. Ηοῦ ἰρίίαν ἀϊοϊί : 

«Πιιρίίον ρονζοοῖέ μὐ οπυπΐα ἐἀϊβ ργο αγϑίγῖο ἐπιροταγοῖ : πϑπῖὸ δηῖπι 

ἰδοῦ 65ῖ ργαθίον «]ουθηι. 

61 ΟἸΐπι τοῖσδε χοὐδὲν. Βοίμο, Ηδτμιϑηη, 8111 Ἰαπραπί ὄγνωγα 

τοῖσδε, αυοα οὐ δ]ῖα ἱῃοοχητηοᾶδ παροὺ οἱ οὐϑίϊοῃἹβ ἦϑος ἰ0111|. 

Βοὶβῖρ τοῖσδ᾽ ἀτ᾽, Μοίπεκθ τοῖσδέ τ᾿, Ηδυΐαπρ τοῖδδέ γ᾽. Ηος 

ΡΓΙΔΟΙΆΙ : πᾶ Πὰ ΟΟΠ͵αποίΐϊο τιθ]1ὰ8 δροϑὺ οὗ νῸΧ τοῖσδε Ροπᾶτϊβ 

Βαβθοῦ. ιοΐαβ γυϊοαπυβ ἤᾶθο ψοῖα 6586, 85. σοηΐγϑϊοὶ ΠΟ ΡΟΒ586 

ξαϊοίατ. 

ὅ2 τῶνδε Μ. δεσμὰ τῷδε Ἰἰρτὶ ποπηὰ}}}, ἀαθπὶ Ὑουβοσιιπι 
ΟΥ̓ΔΙΠ6 πὶ τηδῖαϊέ Ἡθυτηδηη. 

4 φψάλια Μ. εἰ νυϊρο. φέλια 11ρτὶ ποῃπα]}]}}, φαοᾶ τοροβαΐ. 
Νϑαὰθ ϑηΐμὶ σἱποιΐα ἴῃ πμϊνουβαμη, απᾶθ ἔτομᾶἃ σοοϑυὶ ροίογϑηΐ, 

ὨΘαῸΘ ΘΟΙ]αγῖα, 564. Ὀτδομίοχιια υἱποιϊα, απαϑ8ὶ ἀΥπι1 118, δασὰ α[- 

ΟΟΙΘ τυ. ὅδ---ΟἹ οβίθηδυμί, Ατηπηοηΐϊαβ 46 δαῇ. νόοϑῦ. αἱ, Ρ. 149 

γΑ οἷς. : ψάλιον μὲν τὸ τοῦ ἵππου" ψέλιον δὸ τὸ ἄχροις βραχίοσι 

περιτεϑέμενον κὐσμιον. 
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ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

δῦ βαλὼν νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγκρατεῖ σϑένει 56 
δαιστῆρι ϑεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις. 

ἨΗΦΩΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

περαίνεται δὴ κοι ματᾷ τοὔργον τόδε. 

ΚΡΑΤΟΣ. 
ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμὴ χάλα. 

δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρους. 

ΗΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

00 ἀἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως. 60 

ΚΡΑΩ͂ΤΟΣ. 

χαὶ τῆνδὲ νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα 
μάϑῃ σοφιστὴς ὧν Διὸς νωϑέστερος. 

ἩΦΑΊΙΣΤΟΣ. 
πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμιψαιτό μοι. 

ΚΡΑΩ͂ΤΟΣ. 

ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐϑάδηῃ γνάϑον 
06 στέρνων διαμπὰξ πασσαλευ᾽ ἐρρωμένως. 66 

ἨΗΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

αἰαῖ, Προμηϑεῦ, σῶν ὑπὲρ στένω πόνων. 

δῦ Τὴρτὶ λαβὼν νιν. ΒΘΠ6 ϑὐδῃϊου βαλῶν γιν, '. 6. τὰ ψέλια; 

ααδιὴ Θοπ͵]θοΐαγαια ργοραὺ Ὠ1πᾶ., τϑοθριὺ Ηδτί. 

ὅ9 πόρον ᾿ἰθτῖ. πόρους ΘΧ 8680]. Ατϊδίορῃ. Εαα. 7156, 60]]. 

ΜδγΟΘ]]. ιῖ. ΤΠπαογα. ὁ. ὅ οὐ Θίομ. Ηδ]ῖο. Α, Β. 1, 806, ῬοΟΥΙΒΟΙ, 

Πιηαοτί. 

60 δυσεκβόλως Ηεοἰπιβοοίῃ οοἄϊοὶβ αι, Ἰϑοίϊομὶ δυδεκ βλήτως 

ΒΌθ6556. ραζαΐ. 

06 ΙΑΡΥΪ ὑπσερότένω. δίοσοβ αἰνίβὶὶ Βοίῃθ ὁ βϑᾳαιθῃηίίϑ. 
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τ 

ΤΌ 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

Σὺ δ' αὖ κατοκνεῖς τῶν Διὸς τ᾽ ἐχϑρῶν ὕπερ 

στένεις ; ὅπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτέ. 

ἨἩΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

ὁρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὄμμασιν. 

ΚΡΑΩ͂ΤΟΣ. 

ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. 70 
ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βαλε. 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν. 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

ἢ μὴν κελεύσω κἀπιϑωύξω γε πρός. 

χώρει κάτω, σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ. 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ. τὸ 

ΚΟΤΟΣ. 

ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας" 

ὡς οὐπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

δμοιὰ μορφῇ γλῶσσα σου γηρύεται. 

10 τῶνδε Μ. 

14 διὰ τοῦ ᾿ χώρει κάτω τὸ μέγεϑος ἐνέφηνε τοῦ δεόμευο- 

μένου ϑεοῦ 56}0], Μ. 

Τό χρόνῳ ΒΟΡ. οὐ ρϑιοὶ οοᾶϊοθ8. 

10. 7 διατόρους 5080]. Μ, οχροηΐϊί διατιτρωσχοῦσας καὶ δια- 

τετορευμένας. Ηοο ρῥγοραγπηΐ ϑβοι 2 οὐ Ηθυηδη : πᾶπὶ ΘΟΠι- 

Ρθᾶρβ ἐογδιηΐηα Παρ ραηΐ ΡῈ Γ᾽ ἀτιὰθ οἵαν! δάδοι θὰ8 βαχὶβ αἴῇρο- 

Ἰθηί, - Μοχ οὐ πιτιμῆσσε ΡΙ. Μ. 
ι -». ᾿ - 

18 ὡς ἐχτραπέλου πεποιημένου τοῦ προδῶώπου αὐτοῖ' 5610]. Μ. 

--,-τ----------..-.ὅ- 
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᾿ ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

σὺ μαλϑακίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐϑαδίαν 

80 ὀργῆς τὲ τραχύτητα μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 80 

ΠἬΉΦΑΙΣΤΟΣ. 
στείχωμεν" ὡς κωλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει. 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 
Ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε καὶ ϑεῶν γέρα 
συλῶν ἐφημέροισι προστίϑει. τἰ σοι 

οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων ; 

80 ῳψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηϑέα 86 

καλοῦσιν" αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηϑέως, 

ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισϑήσει τέχνης. 

86. 7 [ΥΥΙΒΙΟΠ15 ΔΟΟΥΡΙ ίθηι τϊπιαϊέ ΕἸ] 5161: οομη]θούατῶ στρο- 

μηϑίας, ἰθπιθῖθ Δ0 Ηδτγίαπρο τϑοθρίἃ; ὁτῷ τρόπῳ δἀάϊίαγ, απᾶβὶ 

Ριδθοοᾶδί τοῦ προμηϑουμένου. --- Ὠοὶπᾶθ τέχνης, αποᾶ παροὶ Μ. 

οαμπα 1 Υ]8 Ρ]ουϊβαθθ, τοαπχουπηὶ 611. οἱ Ηθτμη., Ὑ. 1. σύχης 

ταθίαν Ὀϊηᾶ. ΑΔ γϑυθαπι ἐκκυλιόϑησει, αιοά τϑπὶ ΟΟ0Ὲ}18 5. 71οἱύ, 

ὉΠῖΟΘ ΘΟΠΥΘΩΪ ΠΟ ἔογίαηδθ, 5664 νἱπουῦ]οστη ἠοίϊο, απ ᾿ποϑὺ 

γοοὶ τέχνης; ἷ. 6. τῶν δεσιιῶν (βοι. Μ.), τοῦ τεχνηέντως κατεόκευ-- 

αὐμένου δεόμοῦ (861. Ρ.) 

1. 54αᾳ. Βορὰν αυϊοαπατῃ Φον8 τηϑηααΐα ΘΧβθαὰ] Ππθϑὲ γϑυ81- 

θὰ5 ἄποριιβ οἱ απαίίπου,, ααϊθαβ δάαὶὺ νουβαβ ααἰπαθθ ἀθ Ῥγοτηθ- 

ἐποὶ ἀθ]ιοῖο. Αα 116 ψυϊίοαπυβ τϑβρομπᾶθὶ υϑυβῖρὰβ ἀπορὰβ οὗ 

απδύναον. Ποῖπᾶθ (ν. 18) ἰάθη δὰ Ῥγοιηθίμθαμη ΟΟΠΥ ΘΥΒῸΒ ΒΌΡΡΙΙΟΙΣ 

βϑθυϊίίθιη ἀθρ]ογαὺ γϑυβι 5 ὑ1}0 5 οὐ απΐηατιθ, ααϊρα8 δααϊῦ οἶδα- 

5. Π| ύη ὈΙηΥδ ΠῚ, Υϑίααθ οδιδαθ ρου ὙΘΥΒΙ Ὀτι8. ἘῚΡτ5. οὐ απϊπααθ. 

Ϊῃ Ρυΐούθ βδυϑίομπιίθ Υ. 7---11, ἴῃ ΑἸ ν. 26. 27 αὐδ8ὶ τηθ80αιὶ 

Ἰοοῦτη οΡὐϊποηῦ, ϑϑασίίαν αἰνθυθιπιη ἱπίθυ «Φου1]5. βαίθ!]ἴθπη οἱ 

γυϊοδπαπι, 1110 ΔΒΡΘΥΘ ΒΌΡΡΙΙοΐππι οἰβαρὶταηὶθ ὑυϊπηθένβ ὈΪΏΪ8. (Π15] 

απο 4. ὑΥἸθτι8 ὙΘΥΒΙ 8 ἰποίροσθ υἱάθίαυ), ποὺ βίπρι 18 {ὐϊπηθίνιπ 

ἡδοϊθηΐθ ϑηΐτηΐ ἀο]Οσϑια πι816 οοιαργθϑϑαμ, ἄππὶ Ῥτοιηθί ΘΒ ΟΊ 65 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

Ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαὶ, 
ποταμῶν τὲ πηγαὶ ποντίων τε κυμάτων 

90 αἀνήριϑμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ, 90 
καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ" 

ἔδεσϑέ μ᾽ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 

4έρχϑηϑ᾽ οἵαις αἰκίαισιν 

διαχναιόμενος 

ΔΏΪΤΩΣΙ ΒΘΗΒ1Β ΔίΓΟΟΙ 5:16 110 ργθμλύ. Ηἴο Ἰοοὰβ απὰπὴ οοηδίδί ααΐῃ- 

ἀθοῖπι αἰτίαβαιιθ ρϑυβοηδθ ἀϊοιϊοηΐραβ, ΒΙΡΌΘοΙς (Θὰ αὐΐθ Δ θβ ῇ. 

ἴῃ ΡῬύοτῃ. 0. αἀϊγϑυθία οομηροβιιθυϊῦ, Ρ. 1 544.) οὐ Τπᾶνὶρ ]. 1. 

1 9] Χουιηΐ {188 ρᾶγίθϑ θα 8165 ρϑιι818 ροδῦ ν. 51 οὖ ν. 606 ρϑ]ο 

ἸοηΡΊοΥΙ 5 αἰδέϊηραϊ!. ἘΠῚ ῥυΐτηα αὐἰάδηι ρϑγ8, 86---81, το] ποίδηϊα 

υ]οᾶπμΟ, 5018 νϑυθογατη δ᾽ θυ δίίομθ σοι ϊηθίαῦ ; ἴῃ ΒΘΟΘΘΗΟΌτιΒ 

ΟΡα8. ᾿ἰπΐου Ἰοαυθθηάππι ἰἴὰ ρογβοῖϊίαγ, αὖ ὅ2---66. ἰαπίαπ ὈγδοΒῖδ 

ῬΙοΙΘίη61 υ]οδηῖβ δα βοοραϊα αἴρει, ρϑοΐαβ οὕηθῸ ΡΘΓΌΤΔΥΘ 

7αββὰβ ἱπρϑυηϊβοαῦ οὐ Δ0 Ορϑῖθ οθϑβοί, ἀθηίΐαιιθ 67---81, ρϑύϑοίδ 

Βδου ββίσηδι ὩΘΡΌΪΙ ρᾶγίθ, οὔϊδιη γὙϑ]ϊατια ῥυοπαρ 8 ΔΌΒοΙναί, ΤοἱΪ 

Ιοοο οἰδιβαϊα βαρογτδάαϊίαν ΠοδΟΥ5 τηϊβοῦο ἰυυ! θη 8 ὙΘΥΒ 

ἰου 0 η68 ἄπο. 

88 διὸς Μ. δος Μ᾽οίοτί 8. 

90 Ὠ1οϊὺ πηᾶιὶβ Ἰδϑύδμη ΒρΘοΐθιη (διάχυμα Β0}0]. Μ.) οοτιιβοίβ 

80118. Τπτηϊη τι8 τϑηὶ θη 8, ΠΟ Ὁπᾶδιιμη ταθγτητα, ατι08 Οδἔα]] 8 

θ4, 278 τϑβοῃηδηΐθβ ὁδομΐηηοβ γοοδῦ. ὅ1ἴο Ηομ. "1. 19, 8602 γέλασόε 

δὲ πᾶσα περὶ χϑῶν χαλχοὺ ὑπὸ στεροπῆς, 4ιθιῃ Ἰοοαπι ἀρίθ Θ0η- 

τα} ΠΟ πο (06 ΑΘΒΟΒΥ βίπαϊο ἨἩομιουῖοο Ρ. 14). ''6α πηᾶγθ 

Ρο Ββίπηατη ἐγαπαα]]ατα αγδθοὶβ τ άθγθ νι ἀρ αύπγ, ααοα πη 80] τὴ 

Ροδίατγατη Ἰοοὶ αἰτίαβαιο ᾿ἰηριδθ ἰθβϑίδηϊατ, 5864 ἰρ8ἃ πομηΐηδ γαληνη 

(γελόωσα γαλήνη Ἰμθοπἰάαθ, Απίῃ. ῬΑ]. 7, 608) οἱ Γαλάτεια. --- 

Ποῖπάθ παμμήτωρ Μ. 

93 αἰκίαισι Μ. 
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θῦ τὸν μυριετῇ χρόνον ἀϑλεύσω. δ 

τοιόνδ᾽ ὁ νέος ταγὸς μακάρων 
γ 8 Αἱ. 4, 2 ᾿ ᾿) ᾿] - 

ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ὄδσμον αἀξεικῆ. 

φεῦ φεῦ, τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον 
πῆμα στενάχω, πῇ ποτε μόχϑων 

100 χρῇ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 100 

Καίτοι τί φημι; πάντα προὐξεπίσταμαι 
σκεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽ οὐδέ μοι ποταίνιον 
ἜΣ ΤΟΥ . , ᾿ . 

πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 

αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνωσκονϑ᾽ ὅτε 
10ῷ τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 10 

4λλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
ἘΠ , ; ! . 2 ἢ - ἐν ᾿ 

οἷον τὲ μοι τασδ᾽ ἐστί. ϑνητοῖς γαρ γέρα 

πορῶὼν ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ ἐνέζευγμαι τάλας" 

γαρϑηκοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 

96 Βοπθ 50}0]. πολυετῆ. ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ (τῷ λυομένῳ 
Βιιβρίοδίαν Ὑ͵ΘΙΟΚΟΙ) τρεῖς μυριάδας φηδὶ δεδέσϑαι αὐτόν. ΟἿ. 

Ηγρίηαβ Ῥοϑί. δϑίτ. 1, 16, Εὐΐδιη 1110 Ιοϑὸὺ ἱβὶ Αββοῦυ]υβ τριό-- 

μυρία ἔτη αἰχὶί, νἱάοτὶ ροίθβὺ υϑιϊαία ἔουπα]δ Ὡ1}1] Πἰβὶ ἱπρθηΐθια 

ὨΌΠΠΘΥ πὶ ΒΡ. ἔοα556᾽ ΗΘΥΙΊΔΠΏ. 

98 αἰαὶ Ηθιτηδηπ 6χ ΠΠΡΥΪ8. Ομ Π]118. Εἰδάθιῃ Ἰθοίομ8 γυὶθ- 

ἴα5 ν. 124 τϑουσυ. 

99 ποὶ Μ. οἱ 1ἰδτὶ ρ]θτίααθ. σῇ Ταγηθρθαβ, Ηδθο Ρθῃᾶθυθ 

80 δηΐθοθάθηθρυβ Ὠθαὰθ ροϑὺ δὀτενάχω ΡΙθπθ ἱπίθσραπροπάμπι 

6888 τηοηαϊῦ Ἡθυτηϑηῃ 00]]. Υ. 188. 

102 ὁδκοιϑρῶς Ρτ. Μ. 

109 τὴν ἐν νάρϑηκι ϑησαυρισϑεῖσαν" παρόδον τῷ νάρϑηκι 

ἐχρῶντο πρὸς τὰς ἐχζωπυρώσεις τοῦ πυρός ΗδΒγοΒίαΒ, 4118ἴο Βοο 
γΘΙϑι ἰΐα αἰ θ6η6 ἴῃ ΑΘΒΟΒΥ {0 τῖβ βουϊρίαβ εδῦ δὲ δρυᾶ 8080]. 

ΑἸΏΡτΟΒ. Ποῖα, Οἀἁ. ὅ, 490 δὰ νϑυρᾶ σπέρμα πυρός. Ῥ͵δΘΒΘΠΒ ἀθ 
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110 πηγὴν κλοπαίαν, ἣ᾽ διδάσκαλος τέχνης 10 

πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος. 

τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω 

ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσι προσπαρτὸς πέτρᾳ. 

Ὦ ἃ, ἔα ἔα. 
115 εἰς ἀχω, τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγῆὴς, ἀι1δ 

ϑεόσυτος, ἢ βρότειος, ἢ κεκραμένη; 

ΤΘΡῸ5 ῥγδθίθυ εἰβ ἀβαγραίαν οἰΐδιη ν. 229 84ᾳ. ὄσῶς - . χαϑέζετο, 

εν γέμει «. καὶ διεστοιχίζετον, 888 ἦξας πρὸς .. κόλπον, ἀφ᾽ οὗ 

 Β χειμάξει; ταῦ] βαιιθ 4115. ἰγαρὶ ον τη ]ΟΟΪΒ. . 

112 Τὐρτὶ τοιάσδε, αποᾶ ἴοσο ἀἰϑβίμα!: Οπμοῦμῃ. 40 ἐταβίγα 

ταθύν Ηθγιηᾶηη. Βϑοΐθ τοιῶνδε ϑίδῃ]. Ὀϊπά. 8111, 001]. ν. 8. 

118 ὑπαιϑρίοισ δεσμοῖόι πασδαλευμένοό Μ. ὑπαίϑριος οἱ 

παδσαλευτός Ἰἰρτὶ ρ]οτίααθ. παδδαλευτὸς ὧν Τατπ. Ορίϊπηο Ὠϊη- 

ον γαῦῖὰβ νοοδθαϊαπὶ ᾿η ουρυθίδιηθηΐο οθββίθθ ἰη θ]θχὶ.. 5.64, 

αυοα ἀραϊ, προόπεπαδδαλευμένος ἀυστα αἰΐθγαχα ἀδίϊν μι γθα αΐγογΘ 

γυἱἀθαίαν (οἵ, δ ν. 20) βουΐρϑὶ προύδπαρτὸς πέτρᾳ, 90]]. ν. 141. 

Φυϊᾷ ὑπαίϑρια δεόμά ἰπγατῖδο δἀδαπί, Ῥγομπιθίμθαβ ἀϊοοὶ ν. 168. 

88---118 Ῥτχτοιμθίποὶ ἀαθγθ]δ6 ἴῃ απιὰ5 ρᾶτίθβ αἰν ἀπηΐαγ, ῬΥΙΟΥ 

οομηϑίδας ἰγι πη θΥσΒ ααϊπαθθ δὲ 00118 δηδρϑοϑίϊοῖβ οοὔο 1ἴα αἰ ΒρΟβὶ 15 

αὖ ὈΪΠῚ ΘΓ ΟΏΘΒ 1ΠΥΘΥ 86 ΓΘβροπαθηΐθβ Ὀἱῃϊοποῖα ἱποϊπαδηῖ. ΑἸίθγα 

ἰΐθια ἱποὶριῦ ἃ αυΐϊπαιιθ (πἸπιθίσὶβ, ρουραὰθ δα {υϊπηθίσοβ οοἵο 108 

αἸβροβιίοβ αὐ 6 θυύῃοβ ᾿ἰῃίθυ 86 σϑϑροηαθηΐθβ βθαπδίαν οἰδαϑα]δ 

ῬΙηδΥα. [Ι͂ἢ ἰδηΐα Υϑυατῃ 5: Δ πα ῖη6 νἱχ ἀα ΙΑ] ροίοϑί αὐΐῃ ΠΟΙ 

ΒΟΪΌΤΩη ὈΙῺΙ 111 αυϊηοῃθβ θοάθμι τηθίγο ἀθουγγθηΐεβ, 564 οἰΐδιῃ ααἱ 

Θ08 ΘΧΟΙρΙ απ ὙΘΙΒᾺΒ Οοἰομὶ ϑδηδρδοϑίϊοὶ οὖ ἰϑαθῖοὶ ἰοῦ 86 

Τοϑροπαθαπηί, 

114 δα ἐα ἀοϊοὶ Ὠιπάογῖ, ἔοχίαββο σγϑοῖθ. 

116 ϑεύσσυτοό Μ. Οοτν. βίδη]οΥ. Αἂ χεχραμένῃ 8080]. 8ἀ- 

ΒΟΙΙΡΘΙΐ ἡ μεϑέων. 



, ᾿ ἕχετο τερμόνιυν ἐπὶ πάγον 
! 7 - ) 

πόνων ἐμῶν ϑεωρὺς, ἢ «τί δὴ ϑέλων: 
» μ ! Ν 

Ὁρᾶτε δεσμωτὴν μὲ δυσποόνμον ϑεὸν, 

190 τὸν Διὸς ἐχϑρὸν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 190 
3 μ « ᾿ 

δι’ ἀπεχϑείας ἐλϑονϑ᾽ ὁπόσοι 
Ἀ Ἁ 2 Ν Ρὶ ᾿ς ἊΝ 

τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 
᾽ν 3 , ! “- 

διὼ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 
“- - , Φ 1 ! ’ 

φεῦ φεῦ, εἰ ποτ᾿ αὖ χιναϑεσμα κλύω 

120 πέλας οἰωνῶν: αἰϑὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς 19 

πτερύγων διπαῖς ὑποσυρίζει. 

στῶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον, 

ΧΟΡΟΣ. 
» Ἐ}Ρ ε' . 

ἸΠηδὲν φοβηϑῆς φιλία γὰρ ηδὲ ταξις 

117 Βθῃθ Ηοιμπηβοθίι, Ρ. 807, |Ὀγτούαμη βουρίαγαπι ὑπθίαν 

οομίγα ὈΙΠΔΟΤΗ͂Ι ΒΌΒΡΙΟΙΟΤΘΒ. τίς δηΐθ ἕχετο οὖ ψϑυβιιῃ {{Ἰπηθύντι 

ἀοβιἀουδηΐ5. Ὅδὰ θη Ῥχοιμηθίμθιβ ααδουϊῦ, ΟΠ ατ18 νϑηρτι, 

504 ΟἿΣ Ὑϑηθεῖῦ ; δὲ πυμηουὶ ποόνϑὸ τϑὶ δτἰυ ] Ο τη ΒΡ Ποδηΐ, 

128 ἐλαφρᾶό, ϑαρτα “Βογὶρίο ι, Μ. 

127 Τπλοι ποι νϑπιιβ (ν, 1017), 568 ππηο αὐ!άθηι ἡ ποιῃα 185- 

81η6 ἀθοθρύμ8. 

114---127 οΟΠουῦῖ δανθηύαμπι ργυδοηπηθδηὺ οἱ οομηϊξαπίαν. [Ιητοτ- 

͵θούΐομθϑα ἀοοιηΐδοαβ βοαθπαηΐαν ὙΘΥβ5. Ὀ15 πὶ, απογττα Βθοπηάτιβ 

οὐ ἀαδυίαβ βυηῦ ἰδ θ1Ο1 {ὐϊτηθ 1, Ρῥυπη8 ἰοίγαροσϊα Ὀϑοομίδοδ, 

ἰου5 ΟΧχ ἀοοθχηϊο οὖ ρᾶθομθ οοιηροβιθιβ. 1) ο᾽πᾶθ δἰϊπσα ἐγ 1πη6- 

σι (119) βοαυσαηῦαν Ὀ18 αὐδίθγηϊ αἰτηθο δηδραθϑύϊοὶ, ρᾶτιδὰ 

ἰηϊθσοθαθηΐθ 1 απδιΐασμη οὐ ααἰπίαιη, απδιηαθδιη 1116 (129) 

ὭΟῺ οϑὺ οδίδ]θοίΐουβ. {ΠῚ θα βυβίθιιδοβ θὰ οϑὺ βίγαοίασα τῦ 

ὙΘΥΒᾺΩΣ ατι881] Ργοοάϊοαμη οχοὶρίδί Ρουϊοαβ ἴῃ ἀπὰβ ρᾶιΐθθ Β1ΤῺ1165 

αἰν δα. 

᾿ς 128 ΥἹυρίηπαι Ο]ουΒ ΘΟΗΒρΡΙ Οζι, ἰὴ ἃ βρθοίδίου!θιιβ. αα]- 

ἄθῃ) διὰ ἴη4θ. ἃ γϑιβὰ 120 οοῃϑριοϊθθαίαν, βιιὉ]1 118. ̓ ὰ οαστιι α]αῖο, 

ὃ 
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πτερύγων ϑοαῖς ἁμίλλαις 

180 προσέβα τόνδε πάγον, πατρῴας 130 

μόγις παρειποῦσα φρένας" 

κραιπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμψαν αὖραι. 
χτύπου γὰρ ἀχωὼ χάλυβος διῆξεν ἄντρων 

μυχὸν, ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ" 

ι880 σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 135 

ΠΡΟΙΪΜΗΘΕΥΣ. 

“«Ἵἰαϊ αἰαῖ, 

τῆς πολυτέχνου Τηϑυύος ἔχγονα 

τοῦ περὶ πᾶσαν 9’ εἱλισσομένου 

χϑον᾽ ἀχοιμήτῳ δεύματι πατρὸς, 

αὰϊὶ δὰ Ῥγομηθίποὶ δηδρδοϑίου πὶ ΡΘΓΟΙΙΒΒίΟμ65. Βα ηἀθ, αδδὶ 

του ρῖο δἰδττιπι, ργοοθαϊί. Μίγθ βομο]αβίαθ, ἔουΐαββθ υϑυθ]β στερύ- 

γὼν ϑοαῖς ἁμίλλαις ἀθοθρίϊ, Ρ]απἰβδίπιθ ἀϊοία ὀχῷ πτερωτῷ, Υ. 188, 

οἱ χκραιπνόσυτον ϑᾶχον, Υ. 281, ΠΙυὰ 44 Οοθδπίάππι 4185, μος δᾶ 
δὄγθιη σγϑίοσιιηὐ. --- Ηουηδηη ἀδε. 

184 ϑεμερῶπιν ΡΥ. ϑερμερῶπιν ΤΘ0. οὐ 5001. Μ. οὰπὶ 110 118 

ΡΙοσίβααθ. πο βρθοίαίύ ἩθβυΟ ρίοββα ϑεμερῶπις" ἐρασμία 

αἰόχύνη. 864 τϑούϊα8. ἰάθῃι ϑεμερη Ἰηἰουργοίαϊαν βεβαία, δεμνῇ» 

εὐσταϑῆς : Ἰδτὰ Βοἀαίατη πηοἀοβίδιηαιιθ ρυἅου8 βρθοΐθιῃ ροδία ἀἱοΙί, 

Αρίθ Βϑῃῦου οοπία] ΕταρΘά00118 νούβατα (25 Μυ]]Δ0}})} 510 οιηθῃ- 

ἀδίαπα : Δῆρις δ᾽ αἱματόεσσα καὶ Ἁρμονίη ϑεμερώπις. 

185 Αᾷ ἀπέδιλος, 4ὰο οἶβοίοθα ἐοβιϊπαίίο ἀθοϊαγαίασ, θ6η6 

8601. βου ρβιί Ἡθβιοαϊ γοῦρᾶ γείτονες ἀζωόστοι ἔκιον, ΟΡ. 848, 

180 αἱ ἰοΣ Μ. αἱ ᾳυαίον Ῥατ. Β. Ηδαΐῃ. αἶ νοὶ αἱ 15 1 τὶ 

Ρουθ. 

188 τ᾽ εἰλιόδομένου Μ. ΟὐοΥν. ΤΆΓΗ. 

189 Τρροραίανῦ ῥεύματι παῖδες πατρὸς Ὡχεανοῦ. 6] 618 

ἰπλογρυθίδιηθηξβ παῖδος οὐ Ὠχρανοῦ οὐδίϊομὶβ Ὠἰθογθπλ γθϑύϊ αι θ80 

ταὶ νἱάθου. 
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140 δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑ᾽ οἵῳ δεσμῷ 140 

προσπαρτὸς ἐγὼ 

τῆσδε φάραγγος σκοπέλοις ἐν ἄκροις 
φρουρὰν ἀζηλον ὀχήσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

“εύσσω, Προμηϑεῦ" φοβερὰ δ᾽ ἐμοῖσιν ὄσσοις ἀντ. ἀ. 

145 ὁμίχλα προσῇξε πλήρης 145 
! Ν , 2 »ΣῬΟὃ 

ϑακρυων, σὸν δέμας εἰσιδοῦσαν 

πέτρᾳ προσαυαινόμενον 

ταῖσδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις. 
, Ἁ “ο΄ 5» ’ 

γέοι γὰρ οἰαχονόμοι κρατοῦσ᾽ Ὀλυμπου᾽ 

160 νεοχμοῖς δὲ δὴὴ) νύμοις Ζεὺς ἀϑέτως κρατύνει, 150 

τὰ πρὶν δὲ πελωριὰ νῦν αϊστοῖ. 

141. 2 πρὸδ πατρὸδ τῆσδε φαραγγοό Μ. προύπορπατοσ, 

ΡΙθγουασηααθ ΠΙΡΥΌσ τη ᾿θοίζομθιη, δάβου. τηϑητιβ ΒΘ 0 Ὰ}} ΧΥ͂. Β6η6 

γρ. προύπαρτός οοἅ, Τ΄ρ8., τη6 115 Πἰηοι προσπαρτὸς ἐγώ. Ῥτο- 

ποῖηθὴ Δ ἱπίθγρυθίριιθ ἰγδηβροβιθαη οχίαὺ βαρύα ἴῃ [ΙΡΤΟΤΌΠῚ 

ἀούοτίοντιπι βουίρίατα ἐσίδεσϑέ μ᾽ οἵῳ δεσμῷ. 

140. 7 εἰδίδουδσα (Βοῖαθ [1{ϑγὰθ διό ἃ ὉΥ. δ ηῈ) πέτραι (πέ- 

τραιό τθ0.) Μ. εἰσιδοῦδα, εἰσιδούσῃ; εἰδσιδοῦσαι, εἰδιδοῦσι οἱ πέτραις 

ΠΥ Ρ]ουίααθ. ψυϊ]ρο ἐισιδούσᾳ, ἱπρταίατη βθαιθηΐθ πέτρᾳ (Π00 

Θηΐτη ργϑθίθυθηαστη νἱἀθίαυ). Πϊπαοτῇ δἰδιδοῦσιν, αὐτο ὙΘΥΘΟΥ Π6 

ἃ ᾿ἰγτῖοα αἰοίΐομθ ΔΌΠουγθαί. ϑουιρϑὶ εἰδιδοῦσαν, αὐοᾶ πυδριοαίαβ 

δὐαὺ Ηθυηδηη 60]1. ΟΠο. 407 πέπαλται δ᾽ αὐτέ μοι φίλον κέαρ 

τόνδε χλύουσαν οἶκτον. 

148 ταῖὶδ ἀδαμιαντοδέτοισ, Ἰνατι8 νοοΐβ ἰπί το ἃ ΡΤ. τὰ, βαρτα- 

βουρίο δ᾽ α, Μ. Ηοο Τύγμθραβ, {Ππ4 ὙΙοίουϊαβ ΘοΥγοχὶί. τᾷδ᾽ 

ΘΟ]. ΕἸ] Ώ5]6 Υ. 

1580 ΠΡτὶ ἀϑέόσμως. Ηοβγομῖυβ ἀϑέτως᾽ αϑέσμως, οὐ συγ- 

κατατεϑειμένως. Αἰόχύλος Προμη ὃ εὶ δεσμώτῃ : ἀπ4θ. ππιπο Ἰοοι 

ΟΟΥΤΊρ ΘΠ τ 6556 Ὑἱαϊύ ΒΘηΙ]οΥ. 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

Εἰ γὰρ μ᾽ ὑπὸ γὴν 

γέρϑεν 8’ “Ζιδου τοῦ γεχροδέγμονος 

εἰς ἀπέραντον Τάρταρον ἦχεν, 

10 δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας, 1 

ὡς μήτε ϑεῶν μήτε τις ἀνδρῶν 
τοῖσδ᾽ ἐγεγήϑει. 

νῦν δ᾽ αἰϑέριον κίνυγμ᾽ ὁ τάλας 

ἐχϑροῖς ἐπίχαρτα πέπονϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 

00 Τίς ὧδε τλησικάρδιος 
9. « εΙ ,ὁ᾽ »] δυο 

έων, ὁτῳ Ταὺ δσιχαρν ; : 100 

158 ΠΡ] νέρϑεν τ᾽ αἴδον. δι αίατα ἔογηηδπι γοβεξαϊ! ΒΙοηι- 

Π6]α, ' 

1685 θμαηαοφιΐάοην ἰϊΐς ἐπαϊὶβϑοϊιθεϊδιις υἱηοιϊὴ5 ἕαηι βαουϊίον 

πι6 οοηϑίγίηαῖ!. ἀγρίοις Μ. ἀγρίως Ἰἰθτὶ οἱ ο44. ῥ]ατίπιι, Οθίθυτιμη 

Ροδίαθ Ὁ νουβαθαῖιν Ηοπηθυϊουτη χακῆς ὀδύνῃσι πελάζειν, 1. ὅ, 160, 

αὖ ν. 148 ὁχέοντας οἵξυν οὗ 5ἰτη1118. 

166. 7 Τὰθυνῖ ὡς μήποτε (Τστι. μήτε) ϑεὸς μήτε τις ἄλλος, 

ηἰδὶ ατιοᾶ ανοό, '. 6. ἀνυϑοῶπος, ΡΥ. Μ., πἀπᾶάθ ρϑπάθί θρτορία Ὀη- 

ἀΟΥΗΙ οιηθηᾶαῖο. Τ)οῖπαθ ἐπεγηϑ εἰ Μ. ἐπεγεγηϑει Εἰργὶ τη]. 

ἐπέγηϑεν Ὀϊπα, ἐγεγηϑειν, αὖ ἀρ ροδίαμη αἰίίοιιπι (Πδπὶ γηϑούσῃ 

φρενί, ΟΠπο. 708, νδ]46 ᾿ποϑυύιιμηι 650), βου θοπάτιτη τηοητ ΕἸΤΊΒΙΟν, 

ἀπο βγτηδίτιν ἩΘΒΥΟΗΪ ρ]οβθα ἐγεγύϑει" ἔχαιρεν» 8ὶ απίάθῃῃ θὰ, 

ΟΧ Μείποκὶϊ βοηΐοπίϊα, δα πππὸ Ἰοοα πη βρθοίδἑ. 

1ὅ8 χέγυγμα ΤἸΡΥῚ οἱ Ἐχπιβίαι. δα σοι. 1]. 4, 281 οὐ ραββίμη, 

χήύινγμα (χήλυγμα, γγρυγμα)ὴ Ἠφβγομίιβ, ΠΙΑπ βου ρύαγαπι, αιδπιὶ 

ΡἸουίαιιο δάϊζονοβ γθοθροσγιηΐ, οοπποπᾶδι ΟἸοῦρῃ. 190 ὅπως δίφοον- 

τις οὖσα μὴ γχινυδσδσόμην ἴ. 6. “π ΔΠοΙρ 1 οιγα ϑιβροηβᾶ 80]1|οἷνα- 

ΚΟΡ᾿, «πιδιηητα πὶ 1] γηγυσσόμην Παθθας ΠΙΡτὶ οὐ Ἡβγυοπῖτβ. ΥΟΧ 

κα γ μαι 7). ἡπιατὴ ἐπ ον ΡΥ ίδησαν εἴδωλον, Ποβοῖο ἅς ΒΥ πλα πὰ 5] Ὁ Π- 

οανοῦ τὦ ᾳποά ἰαὐίπαι ὁβοι!] τ νοῦδιύ 

.«.“- -ὦ“ ----ὔ 
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Ἅ, κα ῸΥ .Σ 

τίς οὐ ξυνασχαλᾷ καχοῖς 
-»" ! ᾿ 

τεοῖσι, δίχα γε Διος; ὁ δ᾽ ἐπιχότως ἀεὶ 
᾿ 3 τ οὖ ἤρα “ 

ϑέμενος ἀστραφὴ γοον 
- ! 

ἰῖ00 δαμναται Οὐρανίαν 
2 ᾿ 

γένναν, οὐδὲ λη-- 
ἰὸπ Ἀ Ν᾽} δ. ) ᾽Ν ’ 4 Α 

ξει, πρὶν ἂν ἢ χορέσῃ κξαρ, ἢ παλαμᾷᾳ τινὶ τὰν 

δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχαν. τθῦ 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 
᾽ - "4 ) “- ᾿ ϑν 

Ἢ μὴν ἕτ᾽ ἐμοῦ, καίπερ χρατεραῖς 

ἕν γυιοπέδαις αἰκιζομένου, 
1τὸ ’ εἰς . ᾽ ! ᾿ 

χρείαν δξει μακάρων πρύτανις, 
»" Ἀ , ’ ᾿] ς 

δεῖξαι τὸ νέον βοὐλευμ᾽ ἀφ᾽ διου 170 

σκῆπτρον τιμὰς τ᾽ ἀποσυλᾶται. 

108 β΄. θθπὸ Μ. οὐ ᾿ϊθρυὶ ρ]θυῖαθθ. δίχα γ᾽ ἑνός Ἰἰργὶ ἅτιο 

ἁπις ἴγ68, ἀπᾶθ Ἠθιη. δέχα γοῦν ἑνὸς, ἈΠΠΙΟΥῚΒ τηΐπιι8 ΘΙ Θρ ΠΕΙΡιι5. 

Ἰ)οϊη6 αἰεὶ Μ. 

1064 Τὴὐρηυὶ ἀγγαμπτον οὗ ἀγταπτον, απο ααδιηαθδπι Το πον 

1.1. Ἠοιηθυῖοο οὐδὲ γόημια γναμπτὸν ἐνὶ στηϑεόσι, 1]. 24, 41, 

ὑποίαν, ἰϑίηθ ὙΘΥΒΒ. Δη Π  ύϊοιιΒ Ἰπα]οῖο οδῦ θθπθ Ηθυτηδηπιι 

τϑροβιυιΐδδθ ἀύτραφὴ, νορδ]τιΐτι δὉ ἩΘΒΥ οἷο ὁ βορίιοο16 Α]]αἴπμ. 

106 οὐραϊίαν 5Βῖνα ψοί{π|8 Οὐρανίαν γένναν, αἰούαπι τιὖ Τιν- 
᾿ ᾽ ᾽ ᾿ "» , 

δαρέα ϑυγατερ Αβϑτι. 88, Αγαμεμγονίαν ἀλοχον ἴῃ. 1447, γϑοίθ 
, 3 - 3 -" 

ἰηιογργθίδύιν 8010]. Μ. τὴν Τιτανικὴνγ τὴν ἐὲ Οὐραγοῦ. 

108. 9 ἐτ᾽ ἀπ᾿ ([οο ἴῃ 1ἰδπιτα) ἐμοῦ οὐ γυοπέδαις Μ. 
" . ΜᾺ ᾿ ᾿ " 

1711 Μυϊρο ὑφ᾽ ὅτου οἱ δίς 866. Μ., βοᾷ ρυῖπια ἀφ ὁτου"; 

απο γϑοϊριθπάπτηα ραίαν!. Νοαῖιθ οηΐμι. πὶ ΟΟΥ ΠῚ ΠΟΥἃΒ. ΓῸΒ 

Ἰπο]ϑηἰϊπιτη., 564 ἰρδίυβ ον]β8 ᾿πηρυ πὰ θὴ5. σΟμβι πὴ ἀἄϊοϊς, αποά 

ἱπιρουῖ γαϊπϑ οοηβοουῦξιγα εἰῦ. Αἰᾳπθ πεβοῖο ἂἃπ βου θεπάιππι 5ἰὐ 
" ΨΥ ͵ " ᾽ ͵ 

Τὸ κεῦοῦν βουλευμ,, αὖ χεγοφρογων βουλενιοσιῶν Υ. 158, 
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καί μ᾽ οὔτε μελιγλώσσοις πειϑοῦς 

ἑἐπαοιδαῖσιν 

11ὃὸ ϑέλξει, στερεας τ᾽ οὔποτ᾽ ἀπειλὰς 
πτήξας τόδ᾽ ἐγὼ καταμηνύσω, 115 

πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων δεσμῶν χαλάσῃ 
ποινὰς τὲ τίνειν 

τῆσδ᾽ αἰκίας ἐϑελήσῃ. 

ΧΟΡΌΣ, 

ἀντιβ'. 180 Σὺ μὲν ϑρασὺύς τε καὶ πικραῖς 
δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, 

ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 180 
ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε διάτορος φόβος" 

δέδια δ᾽ ἀμφὶ σαῖς τύχαις, 

180 πᾶ ποτὲ τῶνδε πόνων 

χρῇ σὲ τέρμα κέλ-- 

᾿σαντ᾽ ἐσιδεῖν" ἀκίχητα γὰρ ἤϑεα καὶ κέαρ ἐπα- 

ράμυϑον ἔχει Κρόνου παῖς. 18ὅ 

ΠΡΟΜΉΘΕΥΣ. 
Οἷδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾽ ἑαυτῷ 
τὸ δίκαιον ἔχων" ἔμτεας οἴω 

118 οὗτοι Μ. οὐτι Ἰἰργὶ ρΙοιίααθ. Βοοίθ οὔτ Ῥοσβ. ΒΙ ιν 

Ἡφτη. 

178 ποινὰό τέ μοι τίνειν Μ. Εταθηάαΐο ΤΌγΠΘθαΒ. 

188---8ὁὅ ηρέϑισε 1ἰθτῖ οὐ Ηργη)., ἐρέϑισε Ταχη. ΒΙομέ, Ποΐμᾶθ 

δέδια γὰρ Ἰἰρνῖ, δέδια δ᾽ Ῥοτδοη. ὅπαι Μ. πᾷ Τυτη. 

188. 80. ἀχίχητα" ἀχατάληπτα Ἡοδυομῖτι5, οὐ παράμυϑον Μ. 

Ῥᾶγραγθ. ἀπαράμυϑον 1ἰρυὶ πομπηι}}} οὐ οἂᾷ. νοίθγοβ. 

187. 88 τραχύ τε χαὶ Μ. Ἐπιομᾷ, Ταχση. Ποῖπᾶθ ΠΡ] 

ἔχων Ζεύς" ἀλλ᾽ ἔμπας ὀΐω νοὶ οἴω (Ἰὼ ρΡν. Μ.) 'Ροπιθγθ ϑάϊ[ουοΒ 
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! , , 

100 μαλακογνωμῶὼν ἔσται ποϑ᾽, ὅταν 

ταύτῃ δαισϑῇ - Ἐ 
᾿ ἢ: Ἔ Ἂ 

᾿ ἕ Ἔ ᾿ 
Ν 3 ΒΕ, , ε . 

τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 190 
2 2 Ν 2 Ν Ν ! 

εἰς αρϑμον ἐμοὶ καὶ φιλοτητα 

σπεύδων σπεύδοντί ποϑ' ἥξει. 

ΧΟΡΟΣ. 

105 Παντ᾽ ἐκκάλυψον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον, 

ποίῳ λαβὼν σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι, 

οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς αἰκίζεται" 195 

δίδαξον ἡμᾶς, εἰ τι μὴ βλάπτει λόγῳ. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 
᾿“λγεινὰ μέν μόι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε, 

ὀΐω ἀοϊοθαπὶ; 46 ἰδοῦπα οοριίαθδηΐ βομο 6 Η6] 4 οὖ Ηθυμδηη. 

γουϊβδίπιθ Ηθίπηβοθίΐ. υοθθβ Ζοὺς οἱ ἀλλὰ ἰπίουρυθέιθαβ ἀθθοτὶ 
ταοηαϊῦ. 

190 ῥωσϑῇ, αἱ νἱδοίαν, Μ. ταύτῃ, 81 δᾶ θὰ τοίου 486 
ν. 1710 ἀϊχογαΐ Ῥυοιηθίμθιυβ, γνϑ]ὰθ οὐϑοιασαμη οϑύ. 3.64 υνἱαθηϊαῦ 

ΠΟΠΏ.]1186 Θ Χο 1586 ααἰθι5 1118. ᾿ϑυτη 81115 ὙΘΥὉ15 5: ΡΠ οΔὈδηζαν. 

Νάια, απο ΗθΙηηδηηὰΒ ϑυϑρίοαϊαβ θϑὺ, ῬγΓῸ οδῦΐο ἢᾶῦθο, δρυᾶ 

ΑΘΒΟΒΎ] αι ϑηδρδδϑίϊοα Υ6] ἰϑυηθῖοδ Βύ ΟΡ 5 δ ἰϑίοΟρ μ154 6 1ηΐθΥ- 

ΡοΒβιία ὙΘΥΒΌΆΠΙ ὩΠΙΠΘΙῸ ΠΐΘΙ 86 ΓΘΒροπμάθσθ. Ησοο ἴῃ ἰ060 ΡΥΪπηαπὶ 

οὐ βοουῃάπθπιη δηδρϑθϑίοσιχη βυβϑύθιηδ, ααὶρὰ8 Ῥγοτηθίπθιυβ π8]8, 8518 

ἀθριοσαῦ, 16 αυδίθι μβ οὐ θὰ5 οοηδίαπί ; ἰθυίίαμη οὗ αὐϑγζαχῃ, 

ααϊθυ8 πλϑ]ουπὶ ἤμπθηη ρῥγϑϑαϊοϊδ, αὐΐηοβ ϑϑρίθῃοβαθ οὐ Π68 

ΒαΡαΐΒθ6 νἱἀθηίαγ. 

198 οῖρα καὶ φιλότητα 6ΘΧ ἰηϊογργοίδιομθ οὐΐα υἱάθυϊ Ροϑβ- 

βἰηΐ, ἀαστη γοθθιὴ ἀρϑιμόν 50Π0]1α, Θχροπαπὲ φιλίαν. Αἰΐδπηθῃ ἐπ’ 

ἀρϑμῷ καὶ φιλότητι υαπραπίαν Ηγτηπ. Ηοιχα. ἴῃ Μοτο. 524, ου}8 

Ἰοοὶ ξογίαθϑθ πϑῆιοσ οτδῦ ΑΘΒΟΒΎ 8. 



900 ἀλγος δὲ σιγᾶν, πανιαχὴ δὲ δύσποιμα. 

Ἐπεὶ ταἀχιστ᾽ ἔρξανιο δαίμονες χόλου 

στάσις τ᾿ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 500 

οἱ μὲν ϑέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 

ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆϑεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν 

200 σπεύδοντες ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν, 

ἑνταῦϑ᾽ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 

1ττᾶὰνας, Οὐρανοῦ τε καὶ Χϑονὸς τέκνα, γ05 

οὐκ ἠδυνήϑην" αἱμύλας δὲ μηχανὰς 

ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν 

210 ᾧοντ᾽ ἀμοχϑὶ πρὸς βίαν τε δεστιοόσειν. 

ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις. 

καὶ Γαῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, 510 

208 ἕδρηό Μ. 

20ῦὉ 51'π60 7υϑία οαι8α Νϑιοῖ (Ζοιίβοῃγ, ἢ. ΑἸΌ. 1888, Ρ. 111) 

ΡΓῸ ᾿πίθυροϊαίο μοί. Νοὴ δ]ίθηδ οδϑί ἃ0 Αθβϑόμν})ο ἢδᾶθο οὐδ ΟΠ ἷ8 

δΔΌυπαἀδηδ, αὐαὰπὶ ργϑθβουίτη ἰδού οηιμι ΔΘ 8188 5111} απιοάδτηῃ 

γΘΥθουιὰ δι ἰζα ΟΧΡΥΪπθηα οβϑοῖ ; ἤθαὰθ ΡΥῸ γϑὶβ ὡς Ζεὺς 

μήποτ᾽ ἀρξειεν ϑεῶν ἰα]ϊα ροίϊα8. ᾿πί βδίαγηο τθριτπὶ πηδπογθί 

ἀρβιἀογα 8, δὶ, ἀο]οία νἱγραϊα μοβὺ δπεύδοντες , νοῦθηὶ τοὔμπαλιν 
Δαν ΙΔ ον δοοῖρὶδβ. 

206 σπείϑειν ΡΥ. Μ, 

211. 15 Ἑδμῃάθῃῃ ἄθϑη οἱ Τμοιηΐη οἱ Το] υγθ) οἱ 4118 

ΠΟΙΏΙΠΙθῸΒ νΟΟΔ αἰΐ, Ἰἰοοῦ ἴῃ υχηθηϊάαπι ρῥχυϊηοῖρῖο ὁχ σπ]ραΐα 

ορ᾿πίομο ΤΠ θη Τ 611 γ18 ΗΠ] δπὶ ἀϊοαί, Ορθγδπὶ ρου! ἀθυιαῦ Υἱνῖ 

ἄἀοοῖ (9}οο}8, βομοθιδηη, Οξἶβαν, 4111) αὶ 05 ἰοοοβ ᾿ΐῶ ΘΟΠ ΟΠ] 8γ6 

ΟΟμδδ βαμί αἰ οὗϊαη ἢϊο ἀπὰβ ἀθὰβ αἴνουβαβ 10] ρθη δδ 6586 

βίαιπογθηί, υϊᾶ οηΐϊηὶ ἢοὺ γϑυρὶβ πολλὼν ὀγομάτῶων μιορφὴ μία; 

αὰδθ Ρῥγοΐθοίο Ἰοηρθ δ]ΐδιη νἱμὰ ΠαΡοηΐ ῳαϑῖὴ ΘΡ᾿Πθίο ἢ ΟΥ̓ ΔΒ 

πολυώνυμος ὁ Ἑδίομαυπ) οϑὲ ᾿ΐθ ἴπ ἀπῖιη} απ θι) ΘΟ ΪΠΡῚ ἀθ 88 

ᾳαδο 4110] αἰδοογμαμίαν αὐἰάσαι, 804. ἴδιοι ἀγοίο ΟΟΡ ΔΙΔΟΠ18 νἱη- 
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τὸ μέλλον ἢ κραίνοιτο προὐτεϑεσπίκϑει, 
ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν 

916 χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν. 
τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 

οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 210 

κράτιστα δὴ μοι τῶν παρεστώτων τότε 

ἐφαίνετ᾽ εἶναι προσλαβόντα μητέρα 

220 ἑχόνϑ'᾽ ἔχοντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 

ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 

κευϑμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῇ Κρόνον 5520 

αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιαδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 

Οοαο οορυϊδηΐαγ. Οποῦ 81 αὐδοιδβ αὐ ροδίδηι ἱταρα]δυῖῦ αὐ ἢᾶθο 

τϑοοῃα!ἰΐοτα οὗ μυστικώτερα δἄδοτοι (ηδπὶ ἄθ6 Ἰηϊογρο]δίίομθ, αδπὰ 

ϑομάςϊ βυβριοαθαίαγ, οορίὶίαυ! πθαα]), ροΐαϊῦ τιον οσὶ ΗΘβ1οαὶ δαο- 

ἰουϊαῖθ ἀρ απθπὶ 7611ὰ5 Γαΐαχα ρυϑϑαϊοὶί θΘ]] υτηαπθ δαπιϊηϊβίγϑ- 

ἴα ποὰ Ῥτοιηθίμοὶ ΤΒοιϊἀϊβαθθ, 864 ΤΡ] γ18. ΘΟ 511118, Γαίης 

φραδμοσύγῃσιν : ΤΠΘορΡ. 626 544ᾳ. 404. 470 544ᾳ. 494. Οοηΐξοῦ 

οἰΐαια 884 οὑπὶ ποϑίταθ [Δ 0186 ν. 440. 

218 χρανοῖτο ἘΠΠπ18]. 1πμᾶ,, αὑὰ τηαϊδίϊοηθ ΟΠ ΟΡὰΒ 6880 

νἱἀούαν Ἡδθιδημο. ῬΥΘΘΒΘῺΒ ΡΓῸ ἔαίατο, ἴῃ γϑίϊο 118 ΡΟ ἰβϑι πλαχα, 

ΠΟῺ Τὰ γ0 αϑαγρϑίαν. 

215 χγρὴ. ἡ δολωι τοὺδ ΡΥ. χρεῖ ἡ δόλωι δὲ τοὺδ τθο. ὑπερέ- 

χονταό Μ. χρείη Ἰλᾶντθ8. ὑπερόχόνταό ῬοΥβοῃ, ὑπερτέρους; αποᾷ 

Βομο]δϑίδθ δχροπθῦθ 8ο]θπῦ ὑπερέχοντας, Βθιπάπη. Θαϊαᾳαϊᾷ 

Ῥγδθίθυϑ, γθοίθ ἷο σοὺς δὲ δόλῳ ὑπ. ἡυπρθηάμπι 6856 τπηοπαϊί. 

219 προδλαβόντι μητέρα Μ. 5610]. Μ. οἱ 10] ρ]θτίααθ, 4186 
δῖ Ἰιοογθῦ ἰῃίθυρυθίδυὶ ᾿τηϑίγθ ἴῃ Θομο ατα ΔἀΒΙ θλϊα᾽, οαπὶ δηΐθ- 

οϑαθηίθαβ Θοη ηρὶ ροβϑθηί. ϑϑα γχϑοίϑ στ. 1. προσλαβόντα Βταμοκ 

ϑομι Ηφτγα. Ὠϊπα. 4111 γθοθρϑυαηΐ. 

9221 8β86ᾳ. ϑβιῖθ ΘΟμΒ115 Βαίαγπαπι Βαΐαγηΐααθ βΒοοῖοβ 8ᾶθο 

ἔγαοίοθ θ880 ἀἱοὶϊί, αἱ ἴῃ Ταγίδγαμαη. οοῃ οὶ ροὐπουϊηῦ. 

4 
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ς ΞΞ «ὦ " 5 ἣ 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 

220 καχαῖσι ποιναῖς ταῖσδὲ μ᾽ ἀντημείψατο. 

ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι 

νόσημα, τοῖς φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. 226 
ἐ Ἕ »"ὟἪ 

Ὁ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτίαν καϑ' ἥντινα 
αἰχίζεταί με, τοῦτο δηὶ σαφηνιῶ. 

280 ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 
καϑέζετ᾽, εὐϑὺς δαίμοσιν νέμει γέρα 

ἄλλοισιν ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο 230 
5 Ν -Ὁ ᾿ - μ 

ἀρχὴν, βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λογον 
ε γ᾽ γω,) 9 2 ὅ,τ ϑὸν ! , 

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ αἴστωσας γένος 

280 τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον. 
Ν - 2 " ᾿ , Ν 2 “ 

καὶ τοῖσιν οὐδεὶς αντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 
ὝΥ ΡΟΥ. ᾽ ᾽ ! ᾿ 
ἐγὼ δ᾽ ἐτολμησ᾽" ἐξελυσάμην βροτοὺυς 280 

220 ποιναὶῖό Μ. Ἰἰθτίαθθ ἔδγθ οπηθβ, τιμαῖς 6 ἄποραβ {τὶ- 

θυϑνθ Ἡδυτηδηῃ. Αἱ χαχαῖδι ποιναὶς ἀμείβεσϑαι ρΡοδίϊος ἀϊοῦαπι 

δϑῦ ῥὑζῸ χαχαῖς χάρισιν ἀμείβεσϑαι : γ. ϑαρρ!. 620 εὐχὰς ἀγαϑὰς 

ἀγαϑὼν ποινάς. Οο, 786 παλέμιποινα ϑέλων ἀμείψει. Υ. 1. τιμαῖς 

[ογίαββθ οχ δάβουϊρίδ ἰῃἰθυργθίδίομθ τιμωρίαις οτίαᾶ. οίπᾶθ ἐξη-- 

μείψατο νυ]σο, ἀντημείψατο 6 1ἰτῖ8Β ρϑιοῖβ ΒΙοπηῇ. Ὀϊηά. 

228 αἰτίην Μ, 

281 δαίμοσι Μ. 

282 διεόστοιχίζετο 5680]. Μ. Θχροῃῖδ διήρειν Ρ]Θπία8 ΗΘΒΥΟΝ. 

διετίϑετο ἐν ὅτοίχῳ χαὶ τάξει, διήρει. ὑπιρενὶλ ονἀϊπθηι οὲ ἀϊφηΐξα- 

μην στα ἀοβηϊοϊξ. 

286 τχοῖσιν,γ υἱδταα 1ἰἰΐοτα ἴῃ [ἰ{ππ|τὰ, Μ. τοισίδ᾽ τηδϊαθταῃί 

ΕἸ], ΒΙοιμῦ, Ὀϊηᾶ, 

287 δὲ τόλμησ᾽ Μ. ϑουρίαγδιμα ἴηβοῦ δ᾽ ἐτόλμησ᾽ οἱ δὲ τολ- 

μῆς, ἱ. 6. τολμήεις, βαοίπδγο τοίθεϑ 8080]., 1Ππᾶ Ἰοᾳαθηῦ8 αβδοίυπι 

ΘΧρυϊμηθῦο (μετὰ ἡ ϑους) τοοίο δἄποίδηβ, οἰ μᾶθ ποὶΐ οὰπὶ βθμοθ- 
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τὸ μὴ διαρραισϑέντας εἰς “Αιδου μολεῖν. 

τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι, 

240 πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰχεραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν. 

ϑνητοὺς δ᾽ ἕν οἴκτῳ προϑέμενος, τούτου τυχεῖν 

οὐκ ἠξιώϑην αὐτὸς, ἀλλα νηλεῶς 240 

ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς ϑέα. 
ΧΟΡΟΣ. 

Σιδηρόφρων τὲ κἀκ πέτρας εἰργασμένος 

ἸϑΏη0 οὗ Ηδυίαηρο ρυδϑίουσα ν. 1]. ἐξερυσάμην γ6] ΟΡ ποῃ ἀαρ]1- 

οδΐαμαη δ᾽ ϑαϑρθοίδιη, ἐκλύειν Ὑ6] ἐκλύεσϑαι απστῃ 5ο]θαΐ ἀϊοὶ 15 

αἱ τη8]0 Ρυδθϑθηῦ Ἰἰρογαῦ,, Ὡ1}1] ᾿τωροαϊ ααοτηΐϊηυβ δι τη] 1 

ἰπβίδηβ ἀθογϑύπιηαιθ ὑγδηβίθσαιαν. 516 Εατῖρ. Απάγοιῃ. 818 ϑανά- 

του νιν ἐκλίσασϑε. --- Ἡογηΐηθ5 Ῥγοιηθίμοὶ ορϑῦῶ ΔῸ ἰπίθυ θοϊοὴθ 

Βϑυυδίοβ ὩΘΠΊΟ Ῥυϑϑίου Αθβομυ θη ἰγδαϊαϊ, Νοαιθ ἰδιηθη δᾶθο 

ἀἰββίπη!]5 οϑὺ ἔθ α]1α αὰὰ Ὀθαοδ]ίοη θοᾶθμι δαοίοτθ παυϊρίαπι Θοη- 

ΒΓ ΧΙΒ86 ρΘπτβαιιθ ΠυΠΊΔΠΠΠ ΡΥΟρΡδρ 8556 ἔθυθαγ. 

288. 9 ΒΘη6 τὸ μὴ Μ. Ὠϊμᾶ, τοῦ μὴ νυ]ρο. Βοὶπάθ τῷ 

ταὶδ ῬΥ. τῷ τοι 560. οὗ 50}0]. Μ. 

241. 42 τούτου οδὺ ΒΘΠΘΙΪΒ ποαῤῖι8. Ποίῃηᾶθ ΠΥ] ἀλλ᾽ ἀνη- 
λεῶς. Ἐσουτηδηη Θρίοδμι ἰγσαρὶοδηηαιθ γηλεῶς τοϑιϊταθηᾶδπι τποπαὶέ 

Ε]ΙΏΒ]6Υ. 

198---248 ΟΠοΥΐ ὑγϊπηθίυὶ αὐδίϊαου ρῥυδουηϊ παν Ῥτγοιηθί οὶ 

αἰούϊομ! Ὀἱραυίαθ : Ὡ8Π} ὈΥΪΠΏΠΤΩ, γ68 Δ 1ὨΪ010 γϑρθίθηβ, ἀθουττη 

ΒΘ] ΟΠΘ 1 βαϑαὰθ ἴῃ Φονθιη Ὀθηθῆοίϊα, οπδυγαῦ; ὑππὶ ἄθηατη δᾶ 

88 αυὰθ Οοθδηϊ4θ8 βοϊβοϊίαίαθ ϑυδηΐ (ὁ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽ 228), δονῖδ 

ἴῃ 856 ἴγ88 οὖ ΒΌΡΡΙΟΙΙ οαδαβ ἰγᾶπδὶί, [Ι΄ ῥυΐοτθ βυϑίθιηδίθ, ροϑί 

ΘΧΟΥαΙ Τα Ὑϑυϑαττη ἀἸΟΥαΤη, ὨΔΥΥΔΙΟ ργοοθαϊς ΗΪ5. Ὀἰηΐθ ααἰπϊοιΐ- 

Ὀυ8, ΔΡβοΙνεαν αὐἱϊηΐοημθ ἃ]1ο (221--- 26), βιρογδααιία οἸαυβα]ὰ 

ἀπογατη γογϑαστη. ΑἸίθγατη βυβίθπια οοηδίαὺ ἄπαθβ ρουϊοα!β οο- 

ΤΟΠΔΥΪ8., αὐἀδ ααστὰ 6 ὈΪΠΐΒ. θυ ΠΙ ΟΠ θὰ5. οἱ Ὀἱηΐομπθ βἰηῦ οοϊηροϑί- 

ἴδ ἰπ απὸ τηοᾶπῃ : 2, 8, 8. 8, 2, 8., Ὀἰηῃίΐοποθα (228. 29 οἱ 

289. 40) Ἰοοἷβ ααἰάθτηη αἰνθυβὶβ ᾿πϑϑυαηΐαν, 564 γϑθτι5 ἀΟΟΌΓα 55: πὴ 

᾿Ἰπίθυ 86, γθϑροηάθηϊΐ, ἴθσθ αἱ βαριὰ νἱάϊπηυϑ ἴῃ ῬΥΟμθ οὶ ΒΟ ]οααῖο. 
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245 ὅστις, Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ 
! 2 Ὁ Ν λέω 5Ἀ ΕῚ »" , 

μοχϑοις ἔγω γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν ταῦὲ 

ἔχρῃζον εἰσιδοῦσα τ᾽ ἠλγύνθην κέαρ. “(5 
ΠΡΟΙΜΗΘΕΥ͂Σ. 

καὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

μὴ ποὺ τι προὔβης τῶνδε χαὶ περαιτέρω; 

ΠΡΟΙΜΗΗΘΕΥΣ. 

2500 ϑνητοὺς γ᾽ ἐπαυσα μὴ προδέρκεσϑαι μόρον. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 

τὸ ποῖον εὑρωὼν τῆσδε φάρμακον νόσου; 

241 ἀλγύνϑην Μ. 
248 Τὐρτὶ φίλοις (πομηᾺ}}} φίλοισιν) ἐλεεινὸς. ῬοΥβοη φίλοις 

ἐλεινὸς. Ἡθτμηδηη φίλοισιν οἰκτρὸς, αυδπιὶ γοσθια ΗΘΒΥΟ 8. ἐλεδε- 

γὸς Ἰπίοεγργθίαθασ. Ορίϊο ας 1118, 

260 1ἷθτὶ ἔπαυσα, τ᾽ ἔπαυσα (5ϑῖς ΜΡ), γ᾽ ἔπαυόσα. Ηοο Ῥοτ- 

80}. ῬΓΟΡανϊΐ, γ6ὲ παύσας Ηθδτπι., απὸ τϑοθρίο οἰλαμπι 202 οὔτ Βοΐβ- 

Βοηϑο οὐ Ηδυίαηρο χκατοιχίδας βοΥτθπάθπιηῃ. 1) εῖη4θ σροσδέρχεσϑαι 

δηΐθ γαβϑαγϑηὶ Μ, (Ἰαρϑὰ 11 ΡΥΑΥ115. ἔλτη111811), ἀπᾶρ Ἰζθοῖς οἱθρϑηΐοι 

σομΐθο προδόδσεσϑαι, αὐοᾶὰ νοῦρυη Ἠοιχπογυίουμη (χραδίη 

προτιόσόετ᾽ ὄλεϑρον. ϑάνατον προτιόδόετο ϑυμός.) 586 Πΐο δρίϊ8- 

ΒΙτητ τ δϑϑοὶ. Νϑαὰθ θηΐϊπὶ ζαία]18 Ποτᾶθ οορτίίομθιι, αὖ ἀραᾶ 

ΡΙαΐοπθιῃ (λογρ. Ρ. 528 Ὦ, πηουία!θτβ οτῖραϊ Ῥγομηθίμθιιβ ΑΘβοιγ- 

Ιθὰ8, δ οορηῖθίο ποη οδαϊέ ἴῃ Ὀγαΐοβ 1108 ΠΟΙΉΪΠ65., 68168 

Ἰηΐνα ἀοβου θοηίαν ; 864 οδθοῦβ 5068 ΔΏΪΠΪ8Β ἰπβοΥΘ 0 ΤΌΙΔΟΥ͂ΪΙ 

ΒΘΙΏΡΘΙ ΟΡ ΟΥΒΔηΐθα την ἶ8 ̓ πηδρίηθη (ἐποίησα τοὺς ἀνϑρώπους 

μὴ πρὸ ὀφϑαλμῶν ἔχειν τὸν ϑάνατον 86}. Α), 4πο Βοποῆοίο β'6ΠῈ8 

ΒΌΠΊΔΗΠΩ., 80 που πθοΐομο αὐϊάθιη βουγαίαμη βθα ᾿πουίϊα ἔοΡΘΠΒ, 

δ ἀροηάσμη οὐοχὶῦ, ἀθίπᾶθ ἰρὴθ δοχηχηθηϊοδίο ρθη νἱὰβ οἵ 

ΤΑΙΙΟΠ65. ρου. Αἱ ποο πὶ ΑΘβοῦν 5 αἰοαΐῖ, ταί οηθ ΠΟ ΟΡᾺΒ 

6688 Ραΐο, 4υτπη δέρχεσϑαι ἴΐὰ 80 ὁρᾶν αἰθογαί, αὖ πεῖς νἱάθῃηάί, 

1111 ᾿ππθηαϊ, ΟΟἾ]08 1 Τοπὶ Οομνογίθμαὶ νἱβ ᾿πδἷὕ, 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα. 250 

ΧΟΡΟΣ. 

μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

πρὸς τοῖσδε μέντοι ττῦρ ἐγὼ σφιν ὦπασα. 
ΧΟΡΟΣ. 

90ῦ καὶ νῦν φλογωπὸν φῶς ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 

ΠΡΟΜΠΘΕῪΥΣ. 

ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐκμαϑήσονται τέχνας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοιοῖσδε δὴ σὲ Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν 255 

252 Νοὴ ἔαρὶς ἱπίουργθίθβ ροδίδιη ρ]ογ6 γαγίαββο Ηθβῖο- 
ἀθδῖὴ ἔδθα]δη ἀθ 8Ρ068 ἴῃ Ῥαπᾶἄοτδθ οαᾶο γϑιηδηθηίθ, 

204 Αα οΟδο}1} νϑυθᾶ μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτο Υοβροῃᾶθί Ῥχοπιθ- 

ὑπ6 5, 56 ἰούσῃ θοποῆοιπαμα Δα 1 δθθ ϑίϊϑηι τηδῦα8., ααοα γοοθ 

μέντοι 5 ηϊβοδίαγ. 

206 Τὴριῖ φλογωπὸν πῦρ. [ἰογϑίθτα πῦρ ἱπίογρυθῦ ἀθθοιὶ 

ΤΟρΡοπΘηδυμηηπθ φῶς, 001]. δορί, 26, ταοητῖὺ Μαοίποὶτο (ΡῺ110]. 19, 

Ρ. 251). ϑ'τη116 τηθπάσῃη ϑορῦ. ὅ78 (587) βαβία Β150}1. Ααἀάδτη 

Ἰοοῦστ ποπᾶσιη οιηθηαδίαμιη ϑ.ρρ!]. 508. 9 : 

ΒΑ. λευρὸν κατ᾽ αἀλόος νῦν ἐπιστρέφου τόδε. 

ΧΟ. καὶ σῶς βέβηλον ἀλόος ἀν ῥύοιτο με: 

ΤῸ: νοῦδθ βουϊρίασαθ γϑϑιρίατη οχϑίαῦ ἴῃ Μ, μανυίουϊα ἂν 8. ᾿Χ. 

τηδπα, αἱ ἀθροραύ, ροϑ ϑέβηλον Ῥοβὶία. Τωϑρϑπάμππι οβϑὶ καὶ σῶς 

βέβηλος ἀν τόπος ῥύοιτὸ ιι6; Ἰΐοπι ῬοῖΒ. 286, δὶ ροϑβὶ ἀνδροπλή- 

ϑεια στρατοῦ ἰπΐοτιαν καὶ στρατὸς τοιοῦτος, Θἰϊδηι 81188 ΟὉ Οδιι588 

βου: ϑηάσπι μαΐο : λαὸς οὖν τοιοῦτος ἐρξας πολλὰ δὴ ηδους κακά. 

251---ὃ9 ΟΠοῦο οοπ δ δηΐισ, Θ.ΠΟΠοιΩΥ ἐπα τϑϑυϊ ππθη ἄϑτη 

6886 γα Ὑ ΘΙΟΚοΥ (ΤῊἩ]ορὶΘ Ρ. 62, Ναομίχαρ Ρ. 69), ργοβθαγαμὺ 

Βοποθιηδηη ΒΙΡΌΘΟΚ Τυπαυνὶρ. 



ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

αἰκίζεταί τε κοὐυδαμῆ χαλᾷ κακῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προκείμενον; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

260 οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν, πλὴν ὅταν κείνῳ δοκῇ. 

ΧΟΡΟΣ. 

4όξει δὲ πώς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 
[«] «ς , 

ἥμαρτες ; ὡς δ' ἥμαρτες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 260 

καϑ' ἡδονὴν σοί τ᾽ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

μεϑώμεν, ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ζήτει τινα. 

ΠΡΟΙΜΗΗΘΕΥ͂Σ. 

200 ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 

ἔχει παραινεῖν νουϑετεῖν τε τὸν χαχῶς 

πρασσοντ᾽, ἐγὼ δὲ ταῦϑ'᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 265 

ἑκὼν ἕκων ἥμαρτον, οὐχ ἀρνήσομαι" 

ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς γὑρόμην πόνους. 

202 γϑῖθο ἁμαρτάνειν ποῃ Θα]ρᾶ ἀο]οίαπηνο ἱππαΐϊίαν, βθὰ 
ΘΙΎΟΥ Τηδίοτα αἸδπ ΡΥῸ Υἱτρθα5. ΒαΒΟΙ ρθη 15. οὖ ἱποθρίο οδαθῃίβ. 

Ηοο οὗ βϑηΐθῃς δυατη ὩΘΧῸΒ οϑύθμαϊν οὐ ν. 2608, υδὶ Ῥυοιηθίμθαβ 

ΡΘΙ δθμθοϑδιη ᾿γοηΐϑιη δοᾶθῃ γ ῦθῸ αὐθη8 856 γοϊθπίθηι βοϊ θηζθμ- 

4186 οΥγᾶθθθ [αὐθίασ. Ψ. ααδὸ ορίϊμηθ ἄθ [18 γϑυβὶ 8 αϊδραίαν 

Οδοβαῦ ῬὨ110]. 18, 609. 

205 Νοη αϑβϑϑηΐον Ἡθὶ πβοθίῃϊο πημάτων ἴῃ πραγμάτων ττ- 

ταρτὶ 001]. Ιοοο αἰββίτα!} Ἐπιν, ΗοΥδ0]. 109. 

2606. 61 ΤῊΡτὶ τοὺς χαχῶς πράσόοντας. Ἐπιοπᾷ. ϑίδη]οΥ. 

269 Ψυϊρο ϑνητοῖς δ᾽ ἀρήγων. Ῥατιοα]απι Ῥθπο οπαϊἐξαπῦ Μ. 

ΕοΡ. ΕἸπ15]. ΒΙοτῖ. δύ θηΐη ἢΪὸ νϑυβι8 δχρ]οαίίο ρυδθοθαθῃίίβ, 

θη τηδηϊϑίατη ΗΘ ΤΩΔ ΠΤ. ΠῸΠ ποραββθί, 81 αἰθηϑϑοῦ δα θϑμη, 

46 4ὰ8 βαρτα αἰχίμηιιβ, ψουθὶ ἥμαρτον 516 1 Πο δ  ολιθιη. 
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910 οὐ μὴν τι ποιναῖς γ᾽ φομην τοίαισί μὲ 

κατισχνανεῖσϑαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις, 

τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 270 

καί τοι τὰ μὲν παρῦντα μὴ δύρεσϑ᾽ ἄχη, 

πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς τεροσερπούσας τύχας 

Ὁ ἀκούσαϑ᾽, ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 

πίϑεσϑέ μοι, πίϑεσϑε, συμπονήσατε, 

᾿ τῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτὰ τοι πλανωμένη ΤΌ 

πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιζάνει. 

210 ϑρθοϊοβθ σοιναὶς φόμην τοίαιδί γε οἴ Υ. 212 τυχῶν 

ΚΊΘΩΙ, Ηδνίαπρ. 40 ἰδάθη Ῥ͵αΐο Βθρ. 1Π|, ρ. 400 Β. ἴῬῖᾳαυθ 

ἸΩΘΥΡΥ Θίθϑ. 

218 8)4ᾳ. ΓΑΡΥΙ ἔογο χαί μοι. Βθοΐθ καίτοι ΒΟΡ. ΒΙουηῖ, Ηθσιι. 

Νοη ργδοίθσθθμδα Ῥοῃμᾶ σείθυῖβ 1πέουρυοίϊβ ορβθυυδίίο : βούλεται 

γὰρ στῆσαι τὸν χορὸν: ὅπως τὸ ὅτάσιμον ἄδη. Ἐσοᾶθπι βρθοίαΐ 

Β0Π0Ο]. δ ν. 287, απο 510 ἴοθοο δαϑουιρβίχηιιθ. Ορίθσαμη ΡθΘ.Θ 

Ηδγηδηπυβ : ΝΕ Βυ75 ΡῥΥΟΤΊΪ531 ΟὈ]γΙβοὶ νἱἀθαίαν Ῥγοιαμθίμθαβ, 

αὶ ν. 522 864. 86 ζαΐαγα οογ6 δἰβυγαδί, ᾿θμθηαπι οϑὲ θατα 1118 

ἴῃ τηθῃΐθ ἤαροῦθ, ααδ ἀθ 1ἰρθογαίουθ 880 αϊοίατιβ οβ΄. 

216 Β18 πείϑεσϑε ᾿ἰδγῖ. Οὐυν. ἘΠ]ΠΊΒ]6Υ. 

211. 8 ταυτάτοι ΡΥ. ταῦτά τοι 8866. Μ. πρὸδ ἀλλυτ᾽ ἀλλον 

Μ. οὐ βοβοϊΐοῃ Μ. αἱδεγσατη, ἀλλο βοβοϊϊοῃ ρυϊα8, αρϑυγάπμῃ 114, 

οὐ 1101Ὶ ὩΟΠΠᾺ]11:. Γαγίξον (ϑῖπθ ἀἰβουϊταῖ 6) οδογγαης αἰϊὲ αἰδας 

σαϊαηιίας αϑϑοιαοῖ, Μα]ΐτα συχνὰ τοι γ6] πανταχοὶ πλανωμένη. 

244---[8 ἄπο βγϑίθιαδία ἰάθη, αὖ ΒΌΡΘΥΪ 5, ἃ ΟΠ ΟΥ {Ἰπλ 118 

αὐδίογηΐθ ᾿ποϊρ᾽θηΐα. ῬῬυοσθπ απδίθυῃϊ οηθη οχοὶρὶ αἰγουθίθτ 

ΒΟ Ποταυλοατη, ἴῃ αὁ ροϑὺ ῬΥΔΘΙ βϑατα Ὑϑυϑαμη 248 ἰθῖ αὐϑίοζ- 

ὨΪΒ ὙΘΥβῖρι5 Ῥυομηθίθμθὶ ἀαρ]6Χ ἴῃ Ποιηΐηθβ Ὀθηθῆοϊππη οὐ 5θθυατα 

ΒΆΡΡΙΙοἰ απ Θχρομυηΐαγ. (ὕῖβϑιι 258 δαϊίαιηα δᾶ βϑϑααθηΐα ραγϑσγὶ 

ΒΌΆΡΤα τηοηῖ1.) ΑἸέογαμι ἀαδίθυ Ο Θὰ βοασαπίαν Ῥτοτηθύμϑὶ γϑγ- 

58 ἰγθ8, ἄλο, ἴγο8, δααϊία οἸδιιϑα]α Ὀὶβ θυ μᾶγῖδ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

Οὐχ ἀκούσαις ἐπεϑώδξας 

280 τοῦτο, Προμηϑεῦ. 

καὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ κραιπνόσυτον 

ϑᾶκχκον προλιποῦσ' 280 

αἰϑέρα 9᾽ ἁγνὸν πόρον οἰωνῶν, 

ὁκριοέσσῃ χϑονὶ τῇδε πελῶ, 

80 τοὺς σοὺς δὲ πονους 

χρήζω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

ὩΚΕΑ͂ΝΟΣ. 

Ἥκω δολιχῆς τέρμα κελεύϑου 

219 ϑοβοϊίοπ ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν χυνηγῶν, τι8]6 δᾷ ἐλαφρῷ 
ποδί τοϊαΐαμα, ρϑυϊηθί δ ἐπεϑωῦξας, σϑύθαμα μαΐο ἔαθαϊαθ ἔδυθ 

ῬΘου]ατθ. Νδπι ααϊπαῦΐθβ ἴῃ θὰ Ἰθριταν ν6] ΠοΟ ΘοΙηροβιθαπι νοὶ 

βρΙοχ ϑωύσόειν., 5611681 ἰαπίαμῃ (Αρϑιῃ. 848) ἴῃ οαποίβ γϑ]ααΐδ 

ἴα θ.}18. 519 οἰΐδια χαλᾶν οἱ ἐπιχαλᾶν ΒΘχῖθ5 ἴῃ Ῥγοιηθίμθο οχ- 

βίδηϊ, Ὀ15 ἴῃ Ογοϑίϊδ. 

281. 82 κραιπνόδόυτον ϑάχον Μ. 

281 Βοπθ 8680]. Μ. : χαιρὸν δίδωσι τῷ χορῷ καϑήχασϑαι 

τῆς μηχανῆς ᾿ῷκχεανὸς ἐλϑῶών. ὑπερβολὴ δὲ ἐχρήσατο, ὅπου γε 

Ὅμηρος οὐκ εἰσήγαγεν Ὠχεανὸν εἰς τὸν σύλλογον τῶν ϑεῶν. ἐπὶ 

γρυπὸς δὲ τετρασχελοῦς ὀχεῖται. 111ὰ βρθοίαμπί «ἃ Π. 20, 7 : οὔτε 

τις οὖν Ποταμὼν ἀπέην, νόσφ᾽ Ὠχεανοῖο. Αὐδδοῖδπι ΑΘΒΟΒΥ] ἄθαπι 

δια αυϊββιηστα οὐ 8. βπιηΐηθ 50 Υἱχ βθρδυδηάθσῃ ἴῃ βοθηδηὶ Ἰη(τῸ- 

ἀποθηθῖβ ἰΐθυπτῃ ἰδηρὶς νοίαβ ἰηΐθυρυθβ δᾶ νυν. 896 : ἄτοπον ἦν τὴν 

πάντων γένεσιν (ΗοἸποῦαβ οηΐπι Οοθᾶπαπι ϑεῶν γένεσιν νοοδέ οἱ 

ὅσπερ γένεσις πάντεσόσι τέτυκται, 1]. 14, 201. 246) χρονίζειν ἐπὶ 

τῆς κινήσεως , εἰ (ἸΘροπᾶππι : ἐπὶ τῆς δχηνῆς, ὡς ἀν εἰ) καί τις 

Ἡλιον εἰσαγαγὼν ἐπὶ πολὺ τὸν χόδμον ἀνήλιον εἴασε. δεῖ οὖν μεμε-- 

τρημένως τὰ τοιαῦτα ποιεϊόϑαι. οὶ πονϊίαΐθπι Ροδίδ ἴΡ80 πη ο ΓΘ 
υἱάοίασ ν. 801 544.,) ὉΡῚ 115, αὰδθ οχ ]ἱθῃιθηῖ παίατα βαχογδηΐ, 

αὐλύαγ δα ποίη ο8 ρουβοηδθ ᾿ΠοΥ68 οὗϊο αὐἱοίίΐααθ ἀραϊίδθ ὩΘα16 

ἴδο116 του ρουθημάδχιιλ τη] Ο80118. 50 ᾿πρ]1οδη (18. 
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ϑ0ῦ 

διαμεεψάμενος πρὸς σὲ, Προμηϑεῦ, 
τὸν πτερυγωκῇ τόνδ᾽ οἰωνὸν 

γνώμῃ στομίων ἄτερ εὐθύνων. 

ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἔσϑι, συναλγῶ" 

τό τὲ γάρ με, δοκῶ, συγγενὲς οὕτως 

ἐσαναγκαάζει, χωρίς τὲ γένους 

οὐκ ἔστιν ὅτῳ 

μείζονα μοῖραν νεἰμαιμ᾽ ἢ σοί. 

γνώσει δὲ τάδ᾽ εἷς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 

χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι" φέρε γὰρ 

σήμαιν᾽ ὅ τι χρή σοι συμπράσσειν᾽ 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς εἷς Ὠχεανοῦ 

φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

33 

280 

200 

ῳ Ἂ , “ῳ ὲ ᾿ κ δὴ ! 2 - 
α, τί χρημα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 

1] Ι -ο᾿ ᾽ Ν 

ἤχεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας, λιπὼν 

ἐπωνυμὸν τε ῥεῦμα καὶ πετρηρεφῇ 
ἊΣ "ἢ 

αὐτοχτιτ᾽ ἄντρα, τὴν σιδηρομήτορα 
ἜΚ ἄχ. Ϊ: ν , ’ 
ἐλϑεῖν ἐς αἰαν; ἢ ϑεωρήσων τυχας 

300 

297. 98 Αηΐο χαριτογλωσδεὶῖν Μ. ᾿αθοὺ δὲ τὸν, 4111 ΤΥ δὰ 

δυΐ 6οὶ, αἴδθ νοθθ8 ΠῸΠ ἰοσαμπίαν δραᾶ Αὐμομδθαμη μῸ5. ὙΘΥϑιβ 

δβογοηΐοι ΙΥ̓́, 106 Ο. Ποἰπᾶθ 1ἰθνῖ συμπράττειν. Οοττ. ΒτΌΠΟΚ. 

219-800 ἅἄσο βγβίθιηδία δηδρδοϑίϊοα ὨΟῺ ρϑτΐδ, 564 51111118. 

Νδη) ἀὰπὶ Οοθᾶπιιβ δοοθαϊῦ, ΘοΥΥΡμαθὰ8 ογἄϊηθ5 γεοϊίαί ἄπιο8, {γ68, 

ἴσχοϑ ; ἄππὶ οἰογθιίδθ 6 τδολίηδ 1 οὐομοβίζατη ἀοϑοοπᾶαῃέ, Οσθϑηι8 

Ῥγοηυηίαί ο0186 ααδίδαον, ααΐπαὰθ, ΄αϊηααθ. 

801 ιπάοτέ, ἰηξοι θοίΐομθ οχίσα ὑούβαμη Ροβίΐδ, τέ χρῆμα 

λεύσσω ποτὶθὶς, 6011. Ομοῦρμ, 10. 

ὃ06 5 γτ. ἡ 8806. Μ. Ησοο τπουϊΐο ργδθία]θεαηῦδ βομβοθιπδπη 

οἱ Ηαγΐαπρ : βῖο ϑηΐπι Ἰοασπαπίαν Οταθοὶ. 

ὅ 
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ΡῚ εἾ 2. υ» - - ἐμὰς αφῖξαι καὶ συνασχαλῶν κακοῖς ; 
, Ι͂ 

δέρκου ϑέαμα, τόνδε τὸν Διὸς φίλον, 
τὸν συγκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, 805 

ἰ -᾽, -. 

οἵαις ὑπ᾽ αὐτοῦ πημοναῖσι καμπτομαι. 

ὩΚΕΩ͂ΝΟΣ. 
« - - 

810 Ὁρῶ, Προμηϑεῦ, καὶ παραινέσαι γὲ σοι 

ϑέλω τὰ λῷστα, καίπερ ὦντι ποικίλῳ. 
Ν Ι γίγνωσχε σαυτὸν καὶ μεϑάρμοσαι τρόπους 

γέους " νέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν ϑεοῖς. 810 
Ὗ) Σ ον ἈἉ “ 

εἰ ὃ ὠδὲ τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους 
3158 ΤΣ: ΤΟΥ ἼΘΙ ᾿ Ν ᾽ , 

θιψνεις, τὰχ ἂν σου καὶ μαχρὰν ἀνωτέρω 

ϑακῶν χλύοι Ζεὺς, ὥστε σοι τὸν νῦν χόλον 
ἵ , ( ᾿ ἊΨ “-“ 

παρόντα μόχϑων παιδιὰν είναι δοκεῖν... 
γΎ ΓΑ , ᾿ Ν 

.4λλ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἃς ἔχεις οργὰς ἄφες, 815 

807 ϑέαιια ΔΟΟΥθο ἀϊούαμη οϑῦ Ῥ͵Ὸ βρθοίδουϊο πόνο, βρθοΐδία 

ἄϊσῃηο. (ἢ ΡΙαῖ. Αρὶβ ο. 14 ϑέαμα τοῖς πόλεσιν ἦσαν. ΜαίηθκΙΣ 

οοηθοίαγα δέρχου, ϑέασαι (ῬὮ1]10]. ΧΙΧ, Ρ. 281) ἱπιργααθης οχοὶ- 

α1586 νἱἀθίαν Ὑἱγὸ ΒΌΙΏΠΊΟ. . 

812 γνῶϑι δαυτὸν, ὡς ὁ ποιητής ἱΦραξεο Τυδείδη καὶ χαΐεο 

(Ι. ὅ, 440). γνῶϑιε δεαυτὸν ὅτι ἥττων εἰ τοῦ Διός 5680]. Μ. 

810. 17 ΤΑΡΥΪ τὸν γῦν χόλον παρόντα μόχϑων; ΠΟΙΠῸΠΠ 

εόχϑον. ΤηϊοΥρυθίδηαὶ γε θὰ8. δΡαϊαμίαγ ααἱ χόλον μόχϑων δαΐ 

μόχϑων παιδιὰν }απρὶ νοϊυηῦ, οΘἄον]η οοπθοίαταπι ὄχλον 
ΡΓΟΡαγαηΐ 1)1η4., Ηδνέ,, ὙΊΈΒο]θυ, Ηοίμηβοθίμ. Αὐ ὄχλος, ἷ- 6. 

ὄχλησις, το] 6818, παϊηΐπηθ σον θη δα Πΐ8 ΒΌΡΡΙ Οἱ  88ον βαίθμη, 

Ῥγδοβίαί σολὺν παρόντα μόχϑον, αὐποᾶ ρῥτοροβυ Μ. Ηδυρὶ (πὰ 
ἰηάϊοθ ἰθοίθ. Βθγο]. 1860,61), αϑϑοῃθθηΐο Μοίΐμθκιο ϑεᾶ δηλθη 

πολὺν ἴῃ πυλλόν ἰάαιθ ἴῃ χύλον ΔὈϊ1586. ἢ) οΥθαϊἄουϊπι, οὐ ορρο- 

βἰζαιη σαιδιᾶν αἰϊα αὐἱᾷ γοααίγουο ραΐο, Ῥοδία ἀραϊδ, πἰϑὶ ΤᾺ]Π|ΟΥ, 

σιχρόν, 4αοᾶ Θρ᾽ΓΠοῖοη «απ ΠΟΙΏΘῺ χόλον γόοϑῦο υἱάογθίῃσ, νυ, 1]. 

τὸν τὖῦν πιχρὸν χόλον παρόντα οουΐαδα οὕτὰ ροπαΐηα ϑουρίαγα 
τὸν νῖν πιχρὸν παρόντα μόχϑον γυ]ρδίϑια αἰρηθχο ρμούθγδί, 
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"»" ! ζήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγαάς. 
» ! 

820 ἀρχαῖ᾽ ἴσως σοι φαίνομαι λέγειν τάδε" 
-..- "ὦ ! 

τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγοόρου 

γλώσσης, Προμηϑεῦ, τἀπίχειρα γίγνδται. 
Ν ΟῚ 2 , Ἀ 2) οἡ "ν "»Ὥ»ἢ 

συ δ᾽ οὐδέπω ταῖτεινὸς ουδ᾽ εἴχεις κακοῖς, 3820 

πρὸς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἀλλα προολαβεῖν ϑέλεις. 

820 οὔχουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκαλῳ 

πρὸς κέντρα κῶλον ἐχτενεῖς, ὁρῶν ὃει 

τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος χρατεῖ. 
-Ὁ᾽ Ν ᾿Ὶ ΑΝ ’ 

Καὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι καὶ πειράσομαι 825 
“π ᾿ "-Ὡ , ᾽ »] »ἭὝ ! 

ἐὰν δυνωμαι τὠνδὲ σ᾽ ἐχλῦσαι πονῶν" 

880 σὺ δ᾽ ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβοοστόμει. ησὺυχ ͵ Ν ἐ 
ὉΝ ὡ Φ Ὲ ἐὼν Ξ - Ὁν ᾿' , « 
ἢ οὐχ οἰσϑ', απριβῶς ὧν περισσόοφρων, ὁτι 

’ 

γλωσσῃ ματαίᾳ ζημία τεροστρίβεται; 

ΠΡΟΙΠΗΗΘΕΥΣ. 
Ἐπ ἐς , ᾳ,.3 ᾿ ΟΥ̓ΡΆ - 

ζηλῶ σ᾽ οϑουνεξχ᾽ ἕκτος αἰτίας κυρεῖς, 380 
! »Ὕ Ν ν 2 , 

πόνων μετασχεῖν χαὶ τετολμηκως ἐμοί. 

820 σωόοι ρὲ. Μ. 

8590 Ῥδα]]ο βθοὰϑ εὐϑοις λαβρεΐεαι, λαβραγόρην ἔμεναι Ηοιη. 

1. 28, 478 κα. 
881 ἀχριβῶς ποῃ οὐπὶ οἶσϑα 568 οὐπὶ περιόδόφρων ἡππρθη- 

ἀὰτη 6586 δοιΐθ τηοηπὶῦ Μοΐηθκο, ῬἘ1]0]. ΧΧ, ρ. 49. ὅἴο ἦϑος 

Βαθοραηὺ μᾶθὸ νοῦ, αὐ ΠΟῚ 51η6 ᾿δπὶ απδᾶληὶ ἰγσοπία ἀϊοία 

Βυηί. Οὗ τὸν σπιχρῶς ὑπέρπιχρον Υ. 940. 

884 1 θυὶ οὐ βαϊτοηθβ σαντῶν μεταόχῶν χαὶ τετολιηνῶς ἐπιοί. 

ΡΊαπΐαβ οὐαὶ συγτετγολιιηχῶς τ ἐμοί. ϑ5.864. τρϊτΐο νυ οσπὶ ΒΔ Ὀν]- 

ἰἰθπι, αὑτὰ γ65 οὔἴθηβίοηθα Παρθαηΐ ργανὶθβίηδθ. Οὐδ ΘΗΪΠῚ 

Πα ΔΙ ἕδηο δυάϊνι Οοθδηαπ οὐηπὶ πὶ ΡΥΟΠΊΘΙΠΘΙ ΘΟ ΒΙ ΠΟΥ, 

Ρδυοῖρθιη οὖ δυάδοιτιηη ἔδοϊ μου απ ΒοΟΙΠηΔ ἔἰ58588 Ὁ Ηοο θηΐπὶ 

βοηϑὺ ροβῦ σάντων μεταόχῶν δααϊίατη τετολμηχῶς. Μίμίμηθ μᾶ60 

οδάπηί ἴῃ ΒΘΏΘΙΩ Οϑαΐ θὲ Οἱγουτηβρθοίαη, ἀδοσαπι ὯΟΩ ΒΟ] 02 
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880 καὶ νῦν ἔασον μηδέ σοι μελησάτω. 

ἀἸβοογα 18, 564 οὐΐδιη ΘΟ Ο1}115 ΔΒ πϑηΐθηα, οὐ ῬΥορίου μᾶπο ἀπραγ- 

μοσύνην οἰϊδπὶ δρᾶ πονιπὶ ἀομηστα σγαίϊα Βοτγθηΐοη. οὶ 80 

Οὐοθδηΐ ποῦθυ8 ΔΌΠΟΥΥΘΗΙΒ ποαὰθ 1101, ποαὰθ ἴῃ πὸ ἔδθι]δ 

Ἰον βϑ απ) νοβύϊριιη οχϑίαϊ ἢ ἴτπὸ δα βοϊυατη Ῥχοθί θα τ. ΟἸΊΠΪΒ 

ἱποθρίὶ 6] ο]Ἱουϊω ψν8] οὐἹρὰ τοίου οἱ 1115. Ἰοοΐβ δὲ θυ θ 15 χαὶ 

τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ ν. 2806. ΜΙγαν Ἰἰσθῦ πϑιηΐηθπὶ 

ἴῃ πὶ. ΑἸΠἸΠΟῸ] Δ Ρ5. Πϑ6518586. ργδθίου ΚἸΘΏ] πὶ, ααΐ ΠΟ ΨΘΥΒΌΠΙ, 

αὖ ὁΧ Ηδγίαηρὶ δἀποίαίομθ οορηονϊ, ἀθθηάστα οθηβθῦ. θη ΟΥ̓ τ 

τη θα ϊοίηϑη ΒΟ Π 0118, Βαρροαϊίδηῦ. Ηδθο ϑηΐ δαποίαν! 5010]. Α : 

ϑαυμόζω δὲ πῶς ὑπάρχεις ἐκτὸς αἰτίας καὶ μέμψεως παρὰ τῷ Διῖ 

καὶ οὐδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ δεινὸν πέπονϑας ἐμοὶ δυναλγῶν. Ἄλλως. ἐπαινῶ 

ὅδ; φησὶν» ὅτι ἐκτὸς ὑπάρχεις μέμψεως ; ὅπερ ἦν ὅοι δυνατὸν ἐπ᾽ 

ἐμοὶ ποιῆόας καὶ δυναλγήδας ἐφ᾽ οἷς πάδχω κακοῖς" καὶ νῦν ἄφες 
κ'- τ. Χλ. Ἑπδάθιη ψοῦ]8 Βιγ1]1}0118, 564 τηὰ.1118, ἀἸοἱἐ 58601}0]. Μ. 

(ΤῸ θηΐπη ΠοΠη.]1 Θχοϊἀθγαηὺ Ἰηΐοῦ νϑῦρθᾶ ἑηλῶ δε, φησὶν, ὅτι οἵ 

καὶ τὰ περὶ δαυτοῦ ποιήσας, ἵταο τὰ ἐπὶ δαυτῷ ποιηόας; κεχόμισαι 

χάριν ἐξ ἐμοῦ). Μίαο5. νϑίθυθβθ ἱῃιθυργθίθβ πο θὰ μδθυΐββθ απδθ 

ἴῃ ΠΟΒΙΤΙ5 11 θγ18 Ἰθραπίαν, 864 486 ΘΧΡΟΩΪ ρμοββθηΐ ἐμοὶ συταλγῶν; 

δυναλγῆσας ἐφ᾽ οἷς πάσχω γχαχοῖς. ἨΐβῈ ἰρίίαν ἄποϊθα8Β. τεροβαΐ 
πόνων μεταόχεῖν χαὶ τετολμηκὼς ἐμοί, οοτγαρία 111 ἃ 1ἰὈγαν 8 αὶ 

νηὶ ραγίϊοαϊαθ χαὶ πο ἀββθαυθγθηΐατ,. Ὑορᾶ σόγων μδταόχεὶν 

ἀϊοία βαπί αὖ συμπονήδατε τῷ νῦν μογοῦντι, Υ. 2106. 1 αμαϊδιις 

ἐἴξυο φιοὰ οαἴνα οὔβοῖϊ (γν. 292) πορσίεοιὶ γτοργοἠθηδίοπθηι 65 ν“παῖα 

το πιροιην αἰοἴοθγα αἰιδιι5 (χαὶ τετολμηχῶς, 60 ἀμααοῖαο ργοηγθδϑιι5, 

φαϊθι8. ᾿ηοϑὺ δατηϊγδίϊο 1114 ἰγοηΐδθ ΠΟ ΘΧΡΕΙ͂Β, ααϑῖὰ ν, 801 564. 

Ρχοιπθίμοιβ βισαἰοανογαῦ). ϑδοθ ποῖδ ἰοηφίιις ργοργεαάϊ, χαὶ νῦν 

ἑαόον. Ἐδάθιη ἴοχ 81118 ψΘΥΪ5 ἱπ  ΥΟΘΒΒΟΥῚ ἰδοσαπὶ 8586 ΟΠΘΥΘΏ 

Γεβροηᾶοὶ : σὰ μέν σ᾽ ἐπαινῶ . . προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. 

ἀτὰρ μηδὲν πόγει . . εἶ τι χαὶ πονεῖν ϑέλεις, ἴῃ ΒΪ8 ἈΠ πι|18. δἰϊαπι 

τὴ ΔῊ ϑίϊοσο ἰἴσομΐα, αὶ Ιοοὰβ μαϊο σοιηϊηὰδ ποβίγϑιῃ ᾿ηἰογργθίδ- 

ΟΠ ΘΙ οΙμθη δἰ ομθιηα 6. οΟμβγπλδί, 

8388 ---87 μηδέν ὅοι οἱ ΤῊΟΧ οἱ πείϑειό Μ. Τοίμᾶθ εὐπειϑησ 

οί σημαϑὴσ ρτ. Μ. 
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’ Ά Ε] :] Ν 3 Π 
πάντως γὰρ οὐ πείσεις νεν᾿ οὐ γὰρ εὐπιϑῆης. 

’ »“"Ἢ᾽᾿ - 

πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μὴ τε πημανϑῇς ὁδῷ. 

ὩΚΕ.ΖΝΟΣ. 

Πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς 380 

ἢ σαυτόν" ἔργῳ κοὺ λόγῳ τεχμαίρομαι. 
840 ὁρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσῃς. 

αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ 
δωσειν 4, ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων. 

ΠΡΟΠΗΘΕΥΣ. 
᾿ ,.3 9 - 2 - ! ᾿ 

τὰ μέν σ᾽ ἐπαινώ κουδαμὴ ληξω ποτε" 8340 
, ν φον 3 , Ὅ54 ὦ 

προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἑλλείπεις. ἀτὰρ 

84 μιηδὲν πονει᾽ μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 

ἐμοὶ πονήσεις, εἴ τι καὶ πονεῖν ϑέλεις" 
8 9 « ! ξ 4 ᾽ ᾿ » 

αλλ᾽ ἡσυχαζε σαυτὸν ἐχποδων ἔχων. 

ἐγω γὰρ οὐκ εἰ δυστυχῶ, τοῦδ᾽ οὕνεκα 845 
ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 

800 Οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μὲ χαὶ κασιγνήτου τύχαι 

840 μηδαμῶς μὐ ἀντιόπάδσῃς 6Χ ἄποθυδ Οδηίαδυ!ρΊ θη βῖθαΒ 
ΒΙοταῖ. Ὠϊμᾶ. Βϑοίθ Βοϊδβοηδάθ ῥγοποίηθῃ ρ᾽]οϑβϑιγδί απ 6586 

7ααϊοανίι. 

848 κοὐδὲ μὴ Μ. αἰϊΐααθ. Επιοπάαίθ οἀᾷ. νϑίθσθϑ οὐ 1 τὶ 
ΠΟΠΏΠ]]1. ᾿ 

840. 47 ΜαΙδ ϑέλοις 6 110118 ΠΟΠΠᾺ]118 Βγαποῖς, δομαϊΖ, Ηϑυ- 

ΤΏ8Π:, Ἰγγϊβίοηθ βα θ]αία, οῖπάθ δαντὸν ἐκποδὼν ἐχῶὼν Τ0]Ϊ ἰῃίου- 

Ῥγθίδιΐ ᾿ψασπι ἴῃ ἑαΐο 5ἰ8᾽, 584 ψϑυίθ : πϑῴμθ ἠΐς ρογϊσμἰὲς [6 ἐπιρίϊσα. 

849 Ῥογύαθ5δ8 πημονὰς κυρεῖν. Ιηΐεγργοὺϊ ἀθθθτὶ ραῖο νοοθηὶ 

τυχεῖν, Ἰηρταίατη 11δπὶ Ῥγορίου νθυβι8 ᾿Ἰηβθααθη 18 Ο]ΔΒ.]8πὶ τύχαι. 

Β6801. Μ, : Προμηϑιχῶς" οὐ γὰρ κατὰ τὸν ἀνϑρωπινὸν λογιόμὸν 
πολλοὺς αὐτῷ συνατυχεὶν βούλεται ὁ Προιιηϑ εὑς: 

800--876, οἸΐπι Οὐοδδμο ἰτἱραίοβ, Ῥγοιηθίηθο δομεϊπαδῃᾶοβ 

4686 Υἱ1 ΕἸΠΔΙΟΥ. Μοάϊδιη νυΐδιὰ ἰωρτθβδὶ νη 46]- ΗΘ], ἴῃ το- 



᾿ 

τείρουσ᾽ “ἥτλαντος, Ὁς προσεσπέροις τόποις 

ἕστηκε κίον οὐρανοῦ τε καὶ χϑονὸς 
»} »] , 3) . γ.» 

ὠμοιν ἐρείδων, ἄχϑος οὐκ ευαγκαλον. 850 

ΒΙΟΠΘ ρΆ]1Π10ῳ, ὙΙΘΒΘΙοσ, Βουρκ 850---868 νοὶ] 850---872 Οὐοθδᾶπο 

ψΙΠαΙΟΔΤΟ ΘΟΙμΔΙΙ βαηΐ, θηβθυθπιηΐ ϑηΐμη, αποᾶ οἰΐϊδτη ΘΙ δὶ ρ Τὰ 

ΠΟῚ ἔπρογαῖ, ΠΔΙΥΔΙΙΟΙΒ ΟΟΪΟΥΘΠῚ οἱ νϑυϑαπη ΡΟ δι ηατη 868 ἃ 

Ῥγογηθίῃθὶ Ῥθύβοηδ ΠΟΠΏΪ1] ΔΌΠΟΥΤΟσΘ. Αὐ δᾶ οϑῦ οὐδί: οῃἱβ Θοῃ- 

ἰἰηαϊΐαϑ αὖ Π]15 Ἰοοὰβ. Ἰοαα θη τὰ ν] οἱ 8 δρία8 ΠΥ ΘΏΪΤΙ Ῥοβϑὶῦ, 

ὩΘΑᾺΘ ΟἸΏη68 ΟΠΘΏΒΙΟΠ6Β. ΤΘΙΟΥΘΥΘΗαΙ, οἰϊδηηδὶ ἢ} 8 Ἰοοὶ ΡΔΥΒ 

Οὐορᾶμο ἄδιϊ ροββεί. ΤΎΡρΟμΐβ. Θηἶπὶ ἱν18. ΘΟῊΒ1]1 ΘΧΡΘῚΒ Φονβ 

Τα] ἰ θτι5. ἀοιηϊΐα 64 Ὸ6 1111, Πα 6 ἰρ81 Ῥυοιηθίμθο τη]ϑουϊ ον ϊα 

ἀΐρηδ νἱᾶθυὶ ρούθβῦ; ἴτη0 δῷ 4ἀθ ΤΎΡΠΟΙΘ παισί 18 ααἱ ἢϊο Ἰοααϊ- 

ἴα, ΘΟαὰ6 ποᾶο πδισγαῦ, υὖ Π]ΟΉ 1 ΟαἶπιΠ) τηονϑαΐῖ, οδηὶ νϑύαβ 

ἰπίογρυοβ δᾶ ν. 868 δἀπούίανϊ᾽ : οὐ μὴν ἐλεητὸς ὁ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ 
ὃ ποιητὴς φύδσει τοῖς τεραστίοις ἐξαιρούμενος οὐ λεπτολογεῖται τὰ 

πράγματα. Ὠῖοδπὶ αυοᾶ 5οηΐϊο, Ἰοοὰπὶ 46 ΤΎΡΟΣ Θ, 8ρ]6 ηαϊτιπι 

1Ππὶ. 564 ΠΟ 5815 δρίθμη,, Ὠθβοῖο 80 ΠΟῚ δι ριδβοῦ ἃ ΘΒΟΏΥ]8 

ΔΡΒαὰ6 τϑοθηΐ Αθίηδθ ἱποθηᾶϊο, ΟἹ. 76, 2. 

851---ὃ8 Μυϊρο ὃς πρὸς (ὁ ἐό Μ.)ὴ ἑδπέρους τόπους, αὐποᾶ 

οἰϊατη Ἡδυηδηηαι οὖ ΠὨΙΠἀογ τὰ ΓΟ 586 ἸΏΪΤΟΥ, ΝδπΠη) 510 Αἴ1848 

οοοἰάοιίθπι ϑρθοίαγθ δαὺ δα οοοϊάρηΐοπι ἃ βϑίββθ ἀϊοογθίαν. δ, ου]- 

Ῥοπᾶμππι πρὸς ἑδπέροις τόποις ουπὶ ΨΔ]ΟΚΘΏΔθυῖο οὐ Ηανιαηρίο, γα] 

εχ Βευρ κι οοηθοίατα (ΔΓ. ἢ, ῬΏΠ]ΟΙ, 1860, Ρ. 417) προδεόπέ- 

ροις τόποις. Ηοο ρῥγδεβίαγτο νἱἀθίαν. οἰπάθ ἕαθγαπὶ αὶ τη 8] ]οηΐ 

ἔστηχε κίων. Μοχ ὠμοιό Μ. ὥμοιν ΟΡ. -- Οδατανίον αἰ βου]δαβ 

ἰηθδὺ νϑυὶβ χίον᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χϑονός, 488 4αὰπιὶ ἀρογίθ τϑϑρῖ- 

οἷδηΐ Ηοπιθῦῖοα ἔχει δέ τε νίονας αὐτὸς μανρὰς, αἱ γαϊάν τὸ καὶ 

οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν (Οἄ. 1, 64), ἰάπιθῃ ἰδηΐα Θδὲ {118 Ἰοοΐ 

ΟΡ δουγίίαβ, αὐ Παῖς ποβίσο ἱπᾶθ ἴὰχ πὸ δῇπηααίαγ, Διύ]α8. δαΐθπι 

ΑΘΒΟΒΥ]ΘῚΒ 51 οοδἸτπὶ ἐθυγϑπηαιιθ ΠΠΊΘΥ 8. Βιιδίηθί,, ΠῸῺ ἴδο!]θ αϊ- 

οὁ88 αδὶ ρϑᾶάθῃν ροπδῦ; γϑοθητουα μι ΘὨΪΠῚ τϑίϊοθ5. ΔΒΙΣΟΠΟΠΊΪΟΔΘ, 

ψαρὰβ Αἰ85 οδὲ πηιυμᾶϊ αχίβ, ροδίδα Αἰίοο ἐστὶ ραϊ πϑραυθαπί. Ηδβ 

ἴετθ οὐ οϑβδβ βομΟΘΠΊΔΠῊ κίον οὐρανοῖ τὸ χαὶ χϑονὸς ΘΧρΟΙ 
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Τὸν γηγενῆ τε Κιλικίων οἰκήτορα 

800 ἄντρων ἰδων ᾧκχτειρα, δαϊον τέρας 

ἑχατογκάρανον στιρὸς βίαν χειρούμενον 

Τυφῶνα ϑοῦρον, εἷς ὃς ἀντέστη ϑεοῖς. 
Ἀ Ἀ Ἔ - Ά ᾿ 

Ἂκ Ἕ Ἕ Ἕ - 1 

σμερὸδναῖσι γαμφηλαῖσι συρίζων φόβον" 355 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤσεραπτε γοργωπὸν σέλας, 

860 ὡς τὴν Διὸς τυραννίδ᾽ ἐκπέρσων βίᾳ. 

ἀλλ᾽ ἦλϑεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 

καταιβάτης κεραυνὸς ἐχπνέων φλόγα, 

ΘΟΙατηπδτὰ βῖνο ρούϊα5 ΘΟ] ηηδ5 ἄπδ8 (χέίονε) σοϑί τα ἐθυγϑιηατιθ 

αἰδηθηΐοθ. δ ]]οὰ 8β8η6, 864 νϑῦρα ἰρϑᾶ τη ὑγϑῃαηῦ δὰ δϑῦλ 

1η οΥρυθίδυ! οηθπὰ Οὐ}11.8 ΔΕ Ια τ 5β πα 18 ΒΌΟΘΙΟΥ οδϑὺ Ρ]αίδγομυβ, ἀθ 

ἴδλοὶθ ἴῃ οὐθθ 'ὰπδ8 ὁ. 6, ἀαϑιηαπθ ἔογθ οἴγῃθ8 ϑάϊίονθβ8 βϑθααηΐαγ, 

Επίδτι ν. 429, αφυδιηα δηλ τα α{118, ΠῸπ 80] τη ΘΟδ] αι, 5648 οἰἴδια 

ἰθυγϑιὴ 80 Αἰ]δηΐθ ρονδανὶ ἀοοθί. 

866 ἑχατοντοχάρηνον Ρ΄. α ΒΌΡΘΥΙ η 8606. Μ. Οὐοττ. Ῥαὰν οἱ 

ΒΙουλ, 

857 Τὐρτὶ πᾶσιν ὃς (51. Μ.) δυΐ ὃς πᾶσιν ἀντέστη. Μοῖτο 
Βισουγγθηΐο8 ὁύτις ἀντέστῃ ῬοΙβοι, πᾶσιν ὃς ἀνέστη Ὑ ἈΠ ΘΙΠΘΒ, 
Ὀιὶπά., πᾶσι δ᾽ ἀντέστῃ ἤρτπι., 4111 4118. Αἀβοτγὶρίαιη πᾶσι 6χ- 

Ῥα 1856 νἱ θέαν σόοθπὶ ρΘ μα πϑῖη εἷς, ααϑηὰ τοροϑαϊ. ϑ'6Θα οὐχ ἢΐ8 

ΟῚ 8819 δρίθ ΘΟ ριζυῦ συρίζων φόβον, οὐ δηΐβ 8 08 ἰθυΓΟΥΘ8 

ΘΟ] ΟΥ̓ πα οὐϑηΐ ΓΟ ΉΒ ΓΙ τΌθοῦα, Ὀγϑοῆ δα 1118 ᾿τητηδηΐθ, 486 

ΠΟΙ ΟἸἶϑὶὺ Ἠοβιοᾶυαβ ΤΏ θορ. 828 544., 4υθα ἠοϑίθυ δηΐθ ΟΟυ]08 

Βαθαϊν, [Ιἰδαὰ6 Ἰαοαηδθ βίρηδ ροβιιΐ, ἀπογαπι ρο ἰβϑίμι αι ὙΘυϑα τὰ 

ῬΥΟΡΙΘΥ ὨΠΩΘΤΟσ πὶ γα ομθαι ἰηΐγα Θχροηθηάϑιῃ. 

8ῦὅ8 Μαυϊραίατα φόνον ἴπ ἀδογατα ραβηδια οϑᾶθτθ πο νἱἀθίαν, 
φόβον Μ., ᾳυοᾶ πιρεῖτο ργαϑία] Βομοθιλδηπ, 601]. β6ρί. 808 (886). 

.802 ἐχφυσῶν φλόγα ϑαβρίοαίαν Ἡθίταβοοίῃ. 

͵7 



ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων 800 
χομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 

800 ἐφεψαλωϑη καἀξεβροντήϑη σϑένος. 
Καὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας 

κεῖται στενυποῦ πλησίον ϑαλασσίου 

ἰπούμενος δίζαισιν «ἰτναίαις ὕπο, 8365 

κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄχραις ἥμενος μυδροκτυπεῖ 

810 ὭἭΚαιστος. ἔνϑεν ἐχραγήσονταί ποτὲ 
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις 

τῆς χαλλικάρπου Σικελίας λευροὺς γύας. 

τοιόνδε Τυφος ἐξαναζέσει χόλον 310 

ϑερμοῖς ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ζαλης, 

806 ἘοΥΠΙΔΠῚ παράορον βοτνγανῖς Μ., πβἰρηΐβοαπί βουὶρίαγαθ 
νυἱο886 παράωρον; πανάωρον , ιυπηδί Ηθβυο ρ]οβϑα παράορος" 

δειράφορος. Οοίογαπι οοπέογαπέ Ηοπι. 1]. 7, 166 πολλὸς γάρ τις 

ἔκειτο παρίορος ἐνϑα χαὶ ἐνϑα. 

808 Ψογϑηι ἔοτιηδπὶ οἴϊαπι ᾿ἷσ Ργὺ, Μ. βϑυναυϊξ. ἐσσούμενος 

(816)" πιεζόμενος ΗΘΒΥΟΒ. Νοῃ ἔαρὶς ἱπίογρυθίθβ Ῥίπᾶατγὶ Ἰοοὺβ ααΐ 

ΟἹ]. 4, 7 Δεοίμδιη ἀϊοῖϊ ἦπον ἀνεμόεσόσαν ἑχατογχεφάλα Τυφῶνος 

ὀμβρέμιου. 

809. 70 γερὰ κορυφαῖς . .-. Ἥφαιότος, νσυϊσο οὑπὶ 8668 6ῃ- 

{8 σοη]αποία, 1ηἰεσραποίίοηθ πιαίαία, δα δηϊθοθάθηδια τρία], 

ΤΥΡΒΟΙΐ8 ΘοΥΡρυ8 Αδίηδο γδάϊοῖθυϑ οργαΐαπι, ᾿ἱπϑιροῦ γα ]οδηϊ ἰἢ- 

οὐ, ἴῃ Βα πηπλο τπηοηΐθ ΟΟ]]οοδίΐϊθ, ρθη ν]ἀΐβαπθ ἰοι θα 8. ὁ0ῃ- 

οὐ ἀϊοῖί, Μίγο Ὑ͵Ίθβοίοσ νοσθῖὶ κορυφαῖς, πιδηϊξοβίο ῥίζαιδσιν 
ΟΡΡοβίίδμι, Ὧἀθ ΤΎΡΒομίβ νουίλοθ δοοὶρὶ, 

8572 λευροὺσ Μ. ΒοΡ. ψαϊρο λευρὰς. ΤγΑρΊΟΟΒ ἀΐοοτθ ὁ γύης 
ΟὈβογγαυῖ ΕἸΠ.8]6Υ. 

814 ϑερμῆς ἀπλήστου βθέλεσσι Μ. ϑερμοῖς οὲ βέλεσι Ἰἰδτὶ 
παῦε], ἀπλήστου οτίαπι ὁχ ἀπλάστου, υἱ οαϊαϊέ Βομάίξ, ἰάᾳφυο 
ἰργασὶ ἔθγθ τόσο 880 (οἴ, ν. 712. Εὐπα, 56) ροβιιοιαπί ρτὸ ἀπλάτου, 
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ϑ1ῦ καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνϑρακωμένος. 

Σὺ δ᾽ οὐκ ἄπειρος, οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασκάλου 

χρήζεις σεαυτὸν σῶζ᾽ ὅπως ἐπίστασαι" 

ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, 810 

ἐστ᾽ ἂν Διὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. 

ὩΚΕΖΖΝΟΣ. 

880 οὔχουν, Προμηϑεῦ, τοῦτο γιγνώσκεις, ὅτι 

φρενὸς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι ; 

απο γοϑεϊτιε Ὀῖμᾶ. ὅἴο ἀραᾷ Ριπάδγαιη ΡΥ. 1, 21 ἀπλάτου πυρὸς 
παγαὶ Δοῖίπδο ἰσἱθασηΐαγ. Ἠδβ ΑΘβοθγ]ὰΒ νοοδὶ συρπνόον ζάλην, 

ῖ. 6. ἱρηῃϊνοιηατῃ δοβίαμι, οχϑοϑίιϑηϊςθβ ἱρηΐθμι Πποίαβ, 

810. 7 οὐχ ἀπειρος, ἷ. 86. πολύπειρος, Οὐοθδητθ ἀϊοιίαν αὖ ἀθτι5 

διδιάδοναβ, ααἱ τηυ]ΐα νἱάθυϊί, πυαϊία ΘΧΡΘΥΒ. 510, Ῥ6 7 ἰτῖδ σθρηδ 

ἰαὐδοίοβ ΠΟΠΟΥΘΒ 5.108 βουυϑυουῖῦ, ὑπιᾶθ Ῥγοπιθίμθιβ δϑαϊ σεαυτὸν 

σῶζ᾽ (σῷιζ᾽ ΜῸ) ὅπως ἐπίστασαι. Νοδοῖο δῃ ροδία ἀθ 118 οορίία- 

γουϊῦ αὐδὸ ἴῃ 1Π|δ᾽ἔὲθ 14, 202 Ἰορυιηίαγ, [ΙὈἱ Θηΐϊτη πη0 πδιγαῦ 56 

ΥἹΟῚ 65) Δάππο βαρτδηΐθ ἀἄθογαμι 6110 δρᾷ Οοθϑηυι Τμβοίγμαμθο, 

ΠΘᾺΪῚ ρδυΐὶ δάδϊοίοβ ρϑοβθαὰθ 1π σϑιηοῦβ βθάϊθα8 ρδυδθῃΐθβ, 

ΠοΒΡΙΓΠ10 Θχοθρίδια θ888θ. Ηδθο εἱ οὰ Ὧθ αὐἱρυβ δὰ ν. 281 ἀαἰϊχὶ 

Οοθδηὶ τηουατὰ θ᾽ πϑϑηοσμλ δηβᾶτα ΑΘΒΟΆΎ]Ο ἀθαϊθβα υἱάθηΐαν, 

881 ὀργῆς νοδούσης 1101. ὀργῆς μιαταίος οἱ αἴτιοι ὅϑ΄ῖοὈ. 

ΕἸον. 20, 18, 5βΒἰααϊάοιη πᾶπο Ἰοοῦπι γοβρίοἰυ. ψυχῆς νοσούσης ΒΊ]αΐ, 

Οομ8. δὲ ΑΡΟ0]]. ο. 2 1146. ηιοαογὶ ρο556 ταϊϊοηθην ἰγασμηάϊαο 

Οἴδοσο, ααἱ Ταβο. 8, 81 Ποβ φυδίθαπον γϑυβίουϊοβ ᾿ϑύϊπθ γϑααϊαιῦ, 

αὖ ἀθηχοηδίχαγοι ᾿βαηθηἀπτη ἰθιηρτιθ 6556 ΠῸΠ τΩΪΏΠΒ 1π ΔΗΪΤΠΟΥΤΙΠΙ 

ΤΟΥ ααϑηὶ ἴῃ ΟΟΙΡΟΥ Τ᾽, αἀὰ886 γοῖρθα ῥτοχίμηα πὸ πορ]ροπάδ 

βυπί, ὀργῆς ζεούσης ΟΧ ΤἬΏΘΙΩΙΒΌΪ ρδΙαρηταβὶ, Οὐ, 7, Ρ. 98, Π]ῃ- 

ἀογῇ, ὀργῆς ὀφριγώσης, Ῥτορίο᾽ 50801. Α. ἱπίογρυθίδιομθια τὴν 

ὀργὴν ἀγριαίνουόαν καὶ ἐπαιρομένην , Ροδὺ Ἡοηιπδπμιμι, 4 ἴδιάθῃ 

Βᾶπο βϑαδιη ΘΟμἠθοἰ χαμα 080 ποὸη τϑοθρὶξ, Ηδιωβοθῖμ. Αἀ ιδθο, 

ζεούσης Ὑ6] σφριγώσης, ποι οοπγθηῖξ Ῥγοιμθίμιϑὶ γθβροηβιτη, 4αΐ 
, Οὐοθϑηϊ αἸούπιη ποῊ τ 8110, 568 γϑυιπὶ 6556 δἰ οὶ Θχοθρίϊομθ 

0 
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ΠΡΟΜΉΗΘΕΥΣ. 
ἐὰν τις ἕν καιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ 

καὶ μὴ σφυδώντα ϑυμὸν ἰσχναίνῃ βίᾳ. 880 

ὩΚΕΩ͂ΝΟΣ. 

ἐν τῷ προϑυμεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 

580 ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασκέ με. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

μόχϑον περισσὸν κουφόγνουν τ᾽ εὐηϑίαν. 

ΦΚΕΖ“ΝΟΣ. 

ἔα μὲ τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν, ἐπεὶ 

χέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν. 5385 

αὐδᾶδτι ; Βοῃο] βίο δαΐθη πο 8118. Ὠδραϊί, 564 ἱπορίαπι ὀργῆς 

γοσουσης , αὐ μούαϊξ, Ἰηδουργοίαϊβ θϑύ. ΟἸηπῖπο νοσούσης ἴδτὴ ἃρίθ 

δαϊσαμα ραγαῦ δᾶ ἰατροί, αὖ τααίατὶ ποη ἄἀθθθαί, ϑϑααϊίαν αὖ ὀργῆς 

80 1ηἰορυθίθ δἀβουιρύπμ 80 δᾶ ψυχῆς νοδούδης, ηιοᾶ ὁχΧ Ρ] αἴατομο 
ϑαθοινι Ἡθυηδηη, γ6] ροίϊαβ, ααατῃ ΠΟΟ ΡΒΣ]ΟΒΟΡ τα βαρὶδί, δὰ 

φρενὸς νοσοϊόης, αποᾶ οὐ ΑΘΒΟΠΥ]ΘαΙη ΒΕ Πυτὰ τϑέθτε οὐ δηξθοθάθηϊὶ 
φρόνημα ΠΟΠΏ]Π] οοπῆιτηδίασ, 516 Ῥθπθ 856 ϑχοὶρίυπί φρόνημα, 

φρενός; κέαρ; ϑυμόν. 

882. ὃ μαλϑάσηι γγ. Μ. Ῥοϊπάς σφυδῶντα οὗ ἰόχναίνει Μ. 

δφριγῶντα οἱ ἰόχναίνῃ ᾿ἰδγὶ Ρ]ονῖαπιο. τοῦτο καὶ Ἱπποχράτης φησί" 

ἱπέπονα φαριιαχεύειν » μιῇ ὠμα᾽ 5000]. Μ. Τβρουϊαβ ΟἸσοτο, 564 οἵ 

1086 τηθαϊ ΟΥ̓ Τὴ ὙΘΥΡῚΒ πι88 : δέφμίάονν φιὶς ἰοηιροϑίυαην ηιοαϊοϊηαηὶ 

αὐπιουοης Νοη αὐ γγαυοϑοοης υτΐρις5 αἰϊάαξ πιαηιδ. 

884 προϑυμεῖσϑαι Μ.ο οὐ 1 χὶ τὰ], Ὑανίαπι 1. σρομηϑεῖσ- 

αι, ἀαδηηαπϑτη ΒΟ Π0]1ὼ θϑῖη ἃρηοϑοπηΐ οὐ ΟΠ ρου ΠΥ Πα 16 ὙΠῚ 

ἀοοῦ! Ῥγοβαγιπύ, ἰϑηλθιι παϊητι5. θΘηΘ6. οὐτὴ τολιέᾶν ΘΟ ΠΡῚ, ὨΘαῸΘ 

ἴῃ Οοϑδηὶ ρῥγοροβιίαμη οδάθσθ ραΐαυι. δαάθπι Ἰθούϊομϊβ νυὶθίδϑ 

ΒοΡἢ. Ο. ΚΒ. 48 οὐ ράββίτη. 

887 τγνδοὸ τὴν νόσον ΤΌΤΠΘΡΙΠΒ. 
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ΠΡΟΙΪΜΗΘΕῪΣ. 

μεῖζον δοκήσει τἀμπελακημ᾽ εἶναι το δε. 

ΦΚΕΩ“Ω͂ΝΟΣ. 

890 σαφὼς μ᾽ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 

ΠΡΟΙΠΙΉΘΕΥΣ. 

μῇ γὰρ σὲ ϑρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχϑραν βαλῃ. 

᾿ ὩΚΕἉΝΟΣ. 

ἢ τῷ νέον ϑακοῦντι παγκρατεῖς Υ ἼΗΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 
τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχϑεοϑῦ κέαρ. 800 

ΩὩΚΕΑ͂ΝΟΣ. 
ἡὶ σὴ, Προμηϑεῦ, συμφορὰ διδάσκαλος. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 
805 στέλλου, κομίζου, σῶζε τον πταρόντὰ νοῦν. 

ὩΚΕΩ“Ω͂ΝΟΣ. 

ὁρμωμένῳ μοι τονδ᾽ ἐϑωώὔξας λόγον. 

λευρὸν γὺρ οἶμον αἰϑέρος ψψναίρει πτεροῖς 

τετρασκελὴς οἰωνός ἄσμενος δέ τἂν 896 

989. ἐμὸν δοκήσει Μ. οὐ ΠΌΥῚ ἔθυθ οἴῦηθϑθ, Θιοῦᾶ κἰγθ ἰπίθυ- 

ῬΥΟΙΘΥΙΒ. τὶ οὐἰτηϊηΐ νογίοίαν ἀθιϊούπτη ὑππατη᾽, 58 Δ] 16 Υ ΘΧΡΟΠΔΒ, 

ὨΘαπ6 5Θη δ. ΟΟΙΠΙΠΟΘΔΙΠῚ ὈΥΘΘθοὺ (πϑιὴ 581 αὐθυθίαι 1 ΘΙ ΟΘΒΒΟΥΘ, 

ΑἸϊατι αὔτ Ῥγοιηθίμθαθ 46 ἰθγοοῖα τϑιρϊζίουθ νἱἀθυθίαυ), ΠΘαῸΘ 

Θομνθηϊὺ δα Θϑ) απϑιὴ ἰρ80 Ῥιομπιθίμθιιβ 5. 710} Ππ} 5 ἀἸοΥ οχ- 

ΡΙαπαίϊομιθαι : μῇ γὰρ ὅε ϑρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχϑραν βάλῃ. Τιϑάθιηῃ 

ΔΥΡ γα θη ὐ5. γί πὶ Ἡθυηδηη1 οΟμ͵] ΟὗαΓἃ ἐμὸν δόχει ὅυ. ϑΟΥΪΡΒΙ 

μεῖζον δοκήσει: αποά οἱ ν. 591 οὐ βοαᾳχαθηῦ τϑαυϊγαηῦ : 5:01 ΘΗΪΠῚ 

ὨῸῚ ῬΙΟΙΏΘ 60 ἐΠΠΘη8 Οὐθδητβ δῷ ἱποθρίο ἀθβϑιβε. 

897. 98 λευρὰν ΘΧ οοάϊοο Ὑ106Ρ. Ηθεμηδηη, αὖ ΘΟΧαι Β {{π|8. 

Ἰλοῖπαθ δ᾽ ἐτ᾽ ἂν Μ. δὲέ τ᾽ ἂν νυ]!ρο. δέ τὰν ΒΙοιηΐ. 



ὅτρ 8 α. 

{τὶ 

σταϑμοῖς ἐν οἰχείοισι κάμψειεν γόνυ. 

ΧΟΡΟΣ. 

40)  ΣδΣτένω σε τᾶς οὐλομένας τύχας, Προμηϑεῦ" 

δαχρυσίστακτον ἀπ᾽ ὄσσων δ᾽ ἀδινὸν λει- 

801---ὃ99. Ῥοβὺ Ῥυϑθυηῖθθοβ Ῥυοιηθῖμοὶ ὙΘΙΒῸΒ 86Χ οὖ {{68, 

Οὐοθδητιβ διηϊοὶ βρίυὰ5 βθοίθγο οοηδίαν Ὀ15 ααδίουπὶβ οὐ 15. ααὶ- 

ὯΪΒ. γΘΥΒΙΡῸΒ, ἀοίηας (828 544.) ΘΟὨΒΙΠ πὶ βασι ρου αὐϊηΐο 6, 

οαϊ τοϑρομπᾶθὺ ααΐϊηῖϊο Ῥχοιηθίπμοὶ, ἰζουυασηαθ ἀθρυθοδίουβ ΤΌ Πτιβ 

ΒΌΒΟΙΡΙῦ αἸύθυο ααἰηΐομθ, ἄθημπαο τϑουβδηΐθ Ῥυοσαθίμθο ααϊῃίουθ, οαϊ 

ΒΡ Δ αἸΐαν ῬὈΙηϊο, ν. 848, 9, πα7τι5 Ἰοοὶ ΟἸδαβι]α, ΒΘα θη 18. ρτδθ- 

Ῥαύδίϊο, «(8:1 θῃϊπὶ ΑἸ δη 5 οὐ ΤΎΡΠΟΙΙΒ ΒΌρΡρ]οῖα τοίου, 1108 

ὑγπιθύν 5. ααδύθιου ΠΟΙ αβαμα, ΠοΟ βρηϊβοδύίαιη ααδίιου ἐγ πα θίυἱβ, 

5 ἀθηῖβ δ ρ"Πβοδίαμι. Ῥοβὺ βδηὸ βΒρ]θπαϊἀδτὴ αἰρ  Θβϑιομθίη ᾿πμαθ 

ἃ Υ. 870 δᾶ αἴνουθ [δη}]1υ θη τϑαϊμηαβ. Ηὸ Ἰοοῖβ ἱποῖρὶς ἃ 

Ῥγοιηθίμοὶ απδίθυῃϊοηθ, ἀοβίηϊῦ ἴῃ απϑίθυπ!οηθα ΟΟδϑηὶ; 1πηΐθυ- 

τηθαϊῳ 1τὰ τηοαργαίαν ρΡοῦδία, αὖ ρυμησα αἴθγαθθθ ὈΪΏΟΒ ἐγ 1Ὸ8 

ΡῬτοΐοται, ἀοϊπ4θ δα Οοθαπὶ Ῥἱῃΐομθ Ρ15 βίπρι 5 ἐγἱ πη ϑέσὶβ ΤΟΘρΡΟΙ- 

αοαὺ Ῥτγοχηθίμθιιβ, ἀθηϊασθ ὈΥΘΥ ΒΒΙ 5 αἴθγααθ αἸΟΙἿΒ ΤΟ Οϑ ΟΠ 5 

ἴον ἰπΐθυ 856. ἰδθυηθηί. Ουδ αϊοίογιπιὶ σγδαάίτη 84 Οο]θυΐοσα 

Ῥγορτθαϊθηύθυη οοηὐγδοί οπμθιῺ 81 αὐθθηα8β ΘΟ ἀθυθβ, ΔρΡρυηθ δ 

Ἰοᾳαθηξίπιη δῆθοίΒ ΟΟΠ ΘΏΪΤΘ ΤΘΡΘΙΪΘΒ. 

401 δαχρυσίσταχτον δ᾽ ἀπ᾿ ὁδσόων ῥαδινῶν Μ. εἰ Ἰἰρτεῖ ρῥ]οΥ- 

416, ῥαδινὸν ΠΟΠΡΜ]111. ἘΠ] Θοιβ νοοῖραβ δὲ οὐ λει βομένα Ἠθαί 

Ῥούβοι Δ}11 ἰπΐτα ἔτεγξα οὑπὶ Ῥαγ, Δ, ἴῃ ἔτεγξε πυιίαναηΐ, 4108 

ΒΘΟᾺΤΙ διπῦ πὶ ΠΡΟ ἀθ γ6 τηϑίϊοα βου ρϑουσηΐ. Ἐθούαβ, μαΐο, 

Ἡθελδηπ ἴῃ δηὐ δύορ μα. Α]ϊαυα οχοίαϊθβθ βίαῦπι ἰγδηβροβιίδατιθ 

Ρδυάουα βουιρϑὶῦ δ᾽ εἰ βομένα. ϑοάὰ οβθηβίοηθη παροὺ ορὶποίοι 

ῥαδινός, πιο σγδοῖϊοπι ῥγοοθυϊ αΐθιη ποίει, βῖγο ὁόσων θαδινῶν, 

5106 ῥαδινὸν ῥέος, 5ῖνο, φιοῦ Ἠαγίαηρο Ρἰδοιί, δαδινὰν παρειᾶν 

ἦαπραβ. [ἰδατιθ τη] δ᾽ αδινὸν . . ῥέος, δάδοϊία γοθθ Ηοπιθυῖοα οἱ 

0011, βορ!ι. Ἴγαοι, 849 ἀδινῶν χλωρὰν τέγγει δαχρύων ἄχναν. 

Οοέθγιιηι ἐυ᾽ πηοίγτιτὴ ἸΟηΐοιη, 4ὰὸ ΑΠδΟΥΘΟ 8115 οταΐ, Οὐ 81 

Αραῃ, 6602 στὰ αἰ πηρίγῖ ΟΟμ πη χῖὺ ΔΘΒΟ ν τ, 
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βομένα δέος παρειὰν 400 

νοτίοις ἔτεγξα παγαῖς. 

ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς 
400 ἐδίοις νόμοις κρατύνων 

ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 

πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμαν. 40 

ες 

Πρόπασα δ᾽ ἤδη στονόεν λέλαχε χώρα, 
͵ ᾿ »ἢΣὉ᾿ 

μεγαλοσχημονὰ τ᾽ ἀρχαιοτιρεπῆ -- 

4410 9 ὁ -- στένουσι τὰν σὰν 
! Ν 

συνομαίμονων τὲ τιμᾶν, 

ὁπόσοι τ᾽ ἔποικον ἀγνᾶς “0 
2 ϑ «! , 

«σίας ξδος νέμονται, 

μεγαλοστοόνοισι σοῖς τπιή-- 

410 μασι συγκάμνουσι ϑνατοί. 

408. πηγαῖόσ Μ. 

404 58η4ᾳ. Ηδθο τϑοίθ οοῃ᾽ ηραηΐαῦ ἴῃ ΠΌΥ5. Ρ]ουίβαπθ. σχάδε" 

Ζεὺς δ᾽ ἰδίοις ΒΟ. Ηθιπι. 

407 ἐνδεικνύειν αἰχμὴν Μ. 

409. [10 στένουσι Μ. οὐ ρῬδ78 ΠΡΤογ τη οἴη Β0Π01115, ὅτένουδσα 

41, Ηος τϑοϑρίο Ἡθδίῃ βουῖρϑιί καρ χαιοπρεπῆ, ΒοΥΙηδηΠ ΒῈΡΡΙ6- 

Υἱν δαχρυχέει. ΜΙΒΙ πᾷ νουῖπβ Θ586 οδϑιιϑαιιθ ΠΟΤ ΔΕ Ύ 8, ἔοΥ- 

ἴδ586 τ᾽ ἐόχατιαὶ, Θχοιϊάϊδθο ν᾽ ἀθέμν, αὖ ὅτονοεν; στένουσι; μἱεγα- 

λούτονοιόσι δὰ ἰτῖα, ἀϊνοίβω οπαηίαία ρου πϑαπ : οἵ, βαρίουι 8177 

διήκει δὲ γαὶ πόλιν ὅτόνος, στένουσι πύργοι; ὄτένει πέδον φίλαν- 

ὅρον. Νθαιθ ϑηΐπι ὅτονοεν λέλαχε χώρα δτένουσα (τὶ θαι οΥῖτι ροδίδο 

Ὠδυῖιπ ΘΙ ρα αι τ ηἶτηθ πορ]θρθηΐ, ηαἱ Ποὺ ἴρβδο ἴπ ἴοοο 

μεγαλοόχημονα τιμᾶν οἷ μεγαλοόστότοιδι σημαόι ΘΟμοΐ πη 6 ΟΡΡΟϑυί. 

412. ἐποιχον ἕδος νέμονται ἷ. 6. ἐποιχοι ἕδος νέμονται, φιῖς 

ομηια ἱμοοίαε Αςίαθ σοάθην ἱδηομί. ΔΠΪ ἠθβοῖο απὸ {πὸ νϊοίηβηι 

βράρινν᾽ δχροηιηί, 



ὅτρ. β'. 
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Κολχίδος τε γὰς ἔνοικοι “δ 

παρϑένοι, μάχας ἄτρεστοι, 

καὶ Σκύϑης ὅμιλος; οἱ γᾶς 
γ ! 2 ᾿ 

ἐσχατον τόπον ἀμφὶ Παι- 

420 ὥτιν ἔχουσι λίμναν, 

““ραβίας τ ἄρειον ἄνϑος, 420 
ς ͵ . ’ 
υψίκρημνον οἱ πολισμα 

Καυχάσου πέλας νέμονται, 

δαϊος στρατὸς, ὀξυπρῳ.- 

420 ροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

417 Βοθῃθ μάχας ἀτρεότοι Μ. αἸϊίᾳφαθ, πὸ λόγχης ἄκμονες 
Ῥουβ. 81, δίκας ἀφόβητος ὅορμ. ΟΒ.. 888. Υ͂, 1. μάχαις τϑοθρίϊ 

Ηθριηδηῃ. μάχαν ΒΟΒ. 

419 τύπον 6Χ Μ. αἰϊίδαπιο γϑϑεϊ αι Ῥογβοῦ, ΟἸΐπη γα]ρὸ 

πόρον. 

421. 2 ϑοχίρίαγαπι υἱϊοβαπι Ἀραβίας οὖ νοΥβαβ ΒΕΓΟΡΒΐουΒ 

δΥραϊῦ οὐ γ65 ρθῶ : ἤδη) ΑΥὐδρθβ δὰ Οδαοδβαμι ἰγϑάποθεθ, ΟΡΡΙαῚΒ 

ἱποιιάθυθ, Πδβθβ ἸΠΒ ΓΘΥΘ ΠΟ 50] 1 8. γϑῶ γϑίϊοηθ, 564. οἰΐδῃὶ 

8 11Π1π|8 δοίδι8 ορί ποτ Δ μουσοί. ᾿4 ϑαρίας Βοϊββοηδᾶοθ, ᾿ἀραμίας 

ὙΥΊΘΒΘ1οΥ, Σαρματὰν Ἠοηλδημ, Χαλκίδος, '. 6. Χαλυβίας, Ἡθίνα- 

βοθίῃ, ᾿Δερίας, ἰ. 6. Αθργρίοταμῃ οο]ομπίδιαι, Β, ΕῸ(δΒ. ᾿Αρίας τ᾽ 

5ῖνο ροίίπ5 Κἀρίας, 9011. Οποδρμ, 421, Ηδγξαπρ, ααδπὶ δοηθοία- 

ΥϑΙὴ Υ6] 168, γ6] βοῆτιβ οοπηηθηἋαί. ΟΠ ΘΒ Ο5. ραγίθη πὸῦ Υϑῖηο- 

γψουθηΐ, ΡΥ ΔΎ ροϑί ὑψίχρημνον ἸΏΥ 115. ΠΏ ΘΥΙΒ ΒΟΥ αΘΥαπὺ ΘΟΟΡα- 

Ιὰπὶ ᾽, πὰηοὸ ἃ Βούπϊο ἀδ]θίαιη, βοΠῃΠο ]]δδίο Μ., ἰοχία 1116 ποι- 

ἄσπη ἰηἰθυροϊαῖο, 56 τηῖγο ᾿μ θυ ργ οί ]οηΐ5. υ 1 ἔοῖο δι, δβου δὶ 

λείπει ὁ καί οἵ νέμονται δα (ὉἸοΠοΡ τοί τ. 

42ὃ γέμουόσι Μ. νέμονται 5001. Μ. οὐ Πρτὶ τὰ. Καυκάσου 

πύλας Ηοχηδηη, λέπας ΥΥ̓ΊΟΒΟΙΘΥ ΟἸ ἢ], β΄ηθ. πιϑία ΟδιιΒᾷ,. 
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»Κῇὶ ,ὔ 

ονον δι' πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 425 ὅτο. γ΄. 

δαμένι᾽ ἀκαμπτοις ἐσειδόμαν ϑεὸν 

Ἴἥτλαντος ὑπέροχον σϑένος χραταιὸν, 

ὃς γᾶν οὐρανιόν τε ποΐλον 

480 νώτοις ὑποστεγαάζει. 480 

420 Εἰαπι πϑθο δη βίο ἴοα 6586. 1.611 6χὶν Ηθυτηϑηη, πΘατι6 

τοιθ τϑοΐθ 1116 βουΐρβίββα υἱάθίαν μόνον δὲ (519. ΠΡΓῚ ρϑποὶ) 

προῦϑεν ἐν πόνοις, 6͵θοῖο ἄλλον. Ναιὰ βομβοϊίοι Ο. Ρ. μόνον, φησὶ: 
Α ΠΝ Α -Ό-΄ ν -»" 5 

πρὸ δοὺῦ ἢ πρὸ τῶν ἀλλων ϑεῶν πο ἀοοοῦ οἸΐπιὶ ποπ ἰθούτιπι 6886 

ἄλλον, 588 δᾶ γναιῖαβ ποβίγοσθιη γογατη Ἰθούΐοπθϑ ἄλλον οὐ ἀλ- 

λὼν ϑρθοίδί. 

421 ΤιΡυὶ δαμιέντ᾽ ἀκαμαντοδέτοις (ἀδαμαντοδέτοις ΟΟ1}. 1) 

Τιτᾶνα λύίμαις εἰδιδόμαν ϑεὸν (δὶς Μ0) αυὖὺ ϑεῶν. Ιῃ Πῖβ Τιτᾶνα 

Ἰπίουρτοῦὶ ἀθθοτὶ οὐ λύμαις 6ΟΧ δαβουίρίο νϑῦϑιι 148 βπχίββθ νἱᾶθ- 

ταῦ Ο. ΒΙΌΡ ΘΟ (Μυ5. πθη, ΧΙΥ͂, ρ. 424) οἱ Ἡδιηβοθίῃ. ἨΗΐο, 

οἰϊαιη γοθ8 ἀχαμαντοδέτοις ἀο]οία, εἰδόμιαν ϑεῶν δαμέντ᾽ Ἰ6ρΘῃ- 

αἀὰπὶ βίαύαιϊς. ΜΙῺῚ χφαυσμη 11 απδθαδπὶ ΥῸΧχ 0) δθο Ἃ]5811}}1}15 

ΤΘαὰἹ σνἱἀογθίαν, αὐᾶθ ἰῃ ο ροΪδίϊοπῖβ δηβῶτη (θαϊθδοὶ θδάθιη- 

αἂθ δὰ Πυϊηθῖοῦ ᾿ΔΙΆΌΙΟΟΒ ΟΟΠΥΘΗΪ θὲ, ϑδιβθὰθβ 5.1 ΒΟΥΪΌΘΙΘ 

ἀχάμπτοις. 

428-80 Τὐρυὶ Ἄτλανϑ᾽ ὃς (ωὡό Μ. Ἄτλαν ϑ᾽’ ὃς 5680]. Β, 

τιῦ Βαρούίοσα δὰ ΤΎΡΠΟμΘαι τϑίθυτ θυ) αἰὲν ὑπείροχον (ὑπέροχον 

1160.) σϑένος χραταιὸν οὐράνιόν τὲ πόλον νώτοις ὑποστενάζει. 

γοοθιι σϑένος Δ4 Αἰ]δηΐθιη γϑθγθηϑηι 6886 768 ἴρϑα ἀθοϊαγϑί, 

ἴουτᾶθ πηθη οπθὰ ἀθβίἀθυυὶ δὲ οοραϊα ροβῦ οὐράνιον δὲ γ. 82 

ἀοοοθηί. Ὑαιῖαβ οομῃ]θοίαγαβ ῥγοία]ουαπῦ υἱντὶ ἀοοί. Βθοθρὶ Ηοῖ- 

ταϑῃῊ ΘΠ ΘΗ Δα ἸΟΠθιη ἰαυθα8 60 οὐίαβ 6886 δῥα θη 5 απο ὃς γᾶν; 

ποη τϑοΐρ 1Ππ βουιρύαμι, 'π δἰἰθηστη ἸΟΟΠ) γϑηθυδ. [Ιἄθπὰ ἴηγοϑ- 

ἰδ ὑποστεγάζει, ᾿. ο. ὑποβασταάζει, φαοά Ἰηξογργοίαιηθπίαπι Ἰθρίταν 

ἃρπα ΒΟΡοΥίθ]]π τη, 6011. Ἡ ΒΥ ΟΠ δυϊάαθαιθ ρ]οββὶβ ὄτέγει, ὅτε- 

γόντων ΘΧΡΟΠΘη απ βϑαότάζει, βασταζόντων. Εϊίαπι ἔξρτι. 809 
ΑἸδπἰθ Ια θογοῖη ἀϑλὸν οὐρανοστεγῆ αϊοῖί. 

͵7 
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Βοᾷ διηὶ πόντιος κλύδων ὁ .. 

ο ποὺ --, ξυμπίενων στένει βυϑὸς, 

κελαινὸς ᾿Αἴδος ἐμβρέμει μυχὸς γᾶς, 

παγαί 9᾽ ἁγνορύτων ποταμῶν 

480᾽. ἀχοῦσιν ἄλγος οἰκτρόν. 4 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

Ν7 τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐϑαδίᾳ 

σιγᾶν με’ συννοίᾳ δὲ δάπτομαι κέαρ, 

ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 

481. 82 Ηἴἰβ5 δχογηδίιν ἰοοῖβ ἀθ Αὐϊδηΐθ, παρ ορῖιϑ οϑί 

ΒΙΡΌΘΟΚΙΣ οοπ͵θοίαγα νυ. 481---85 ἀπίθ 426 ἰγϑηβροπθηίβ, αὖ μδθς 

δὰ Ῥτγοιηθίμβθιμι τϑοισθηίασ 1ὐθυῖϊ βοᾷ δὲ : Βοτίρβί δὴ, αὖ ἴῃ 

Βορμδ. Ποίμᾶθ ξυμπίτνῶν στένει βαϑυό Μ. Βο. βυϑός ὀθίοιϊ. 
ΒΌρΡΙοΥΙ ροΐοβὺ σέριξ ἀείρεται : ὭΔΙῺ Ββατγρθηίθβ ΟΟποΙἀθηΐθβαιιθ 

Βυξίαβ ἰηΐου 86 ὁρροπιηίαν, αὐ βδδρί. 747 χῦμα .. τὸ μὲν πίτνον, 
ἄλλο δ᾽ ἀείρει. Ἠδθυϊΐπο (8118 βοῃο]. Μ., αυὶϊ δᾷ βοᾷ δαβοτίρβιι 

τῇ βοῦ Αὐ ἰάθη ἀαῦ δὰ στένει δἀποίαγουϊς ἀπ᾿ εὐϑείας τῆς 

τὸ δτένος, Ἡθβοῖο δὴ ἀυθιίανθυῖῦ αἴγτϑμλ ὙοΟΘῦ ΡΥῸ ΠΟΠΙΐπ6, αἰχϑιη 

ΡΙῸ γϑυθο παβρογθύ, βίψαϊάθιῃ 1θρ0 βαϑύς. 

488 Τλρτὶ ἔογσθ χολαινὸς δ᾽ ἀΐδος ὑποβρέμει. Ῥανίοα] δὶ 
ἀρΙοντ Ἠθγτλδπμ, ἐμ βρέμιθι ΘΟμ 76 οἷ} ἩφΙτη8οθΉ}, δα γὙϑυβαπα Δηθ86- 

ἰἰοῦπη γοϑριοϊθηΐβϑ. 

484. 86 ἁγνωρύτων Μ. ἀγνορρύτων ΡΙοείᾳαθ, Οὐουν. ΗΠ Θαίμλιβ, 

Ὀοῖπᾶο Πρτὶ στένουσιν. ἘΘΒρΡΟΠΒΙομΙΒ. οδιιδα Ηθίμηβοθίῃ ἀλγοῦσιν. 

Αρθίυβ νἴβαπι δὶ ἀχοῦσιν, Ου͵τπ8. γουθὶ ργᾶνϑο ἰηἰθυρυθίδίϊοηὶ να]- 

σϑίδτη ἀθθοσῖ ρυΐο. 

488 1ὶρτὶ προσηλούμονον (δὶς ργ. Μι) οἱ προσελούμενον (Βὶο 

800. Μ.), ὑπὺβ προσσελλούμενον. Εχ δῃϊίαπιο ΒΟΠο]1ο δᾶ ἢυηο 

ἰοσατη Εΐγπι. Μ. ἴῃ ν, σπροδέληγοι Ρ. 090, 11 προυδϑδλεῖν λέγουσι 

τὸ ὑβρίξοιν. Αρυὰ Ατῖδί. ἤδη, 788 προυδδλοῦμεν οοα. Ἐὰν, οἱ 
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, οω “ , ’ ’ 

Καιτοι ϑεοῖσι τοῖς νεοις τουτοῖς γερα 

440 εἰς ἄλλος ἢ ̓ γω παντελῶς διωρισεν ; μ“υ 
2 ᾽ ,᾿ “ἂν “- Ν ᾿) 2 Π Ν 

αλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ" καὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἂν 

ὑμῖν λέγοιμι" τἀν βροτοῖς δὲ πήματα 

ἀκούσαϑ᾽, ὡς σφας νηπίους ὄντας τὸ πρὶν 
ΡΣ Ρ Ἁ -ἡΣ΄΄Σ Ρ] ᾿ 

ἔννους ἔϑηχα χαὶ φρενῶν ἑπηβολους᾿ 
- Π Ἷ 

440 λέξω δὲ, μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνθρώποις ἔχων, (δ 
’ " ἀλλ᾽ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν ἐξηγούμενος " 

Οἱ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, 
μ 2 ν γ7η2) 2 ! 

χλυοντες οὐκ ἤχουον, αλλ᾽ ὀνειράτων 

ἀλίγκεοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον 

400 ἐἔφυρον εἰκῆ πάντα, κοὔτε πλινϑυφεῖς 450 

ϑυϊάδβ, προσελοῦμεν Οδίοτὶ ἰρυϊ. Ναπο ἔογθ, δυοίοστα Ῥούβοῃο, 

ἔοσμιδ σπρουσελεῖν Ῥγοθαίαγ. ῬΟΡΤΘΘ οὐ Ἡθυμιδηῃ προσόελεῖν ταϑ]α6- 

γτυαηί. ὙΘΥΡῚ οὐἷἱροὸ ΟὈβοῦχδ. 

448 πήματα πολ Ρ6Γ ἰγοπίϑηι δοοϊρίθηᾶπμι ἄθ τη8]}18 ἀδ8 

Ῥχγοιηθίμθιβ ἔδοϊθϑθα δυριαθθαίαν, 5864 Βἰμρ]]οἱΐου Ὠοιϊηπαη 486 

116 ῥγοραϊβαυῖῦ πηδ]ὰ ἰηἰο]θσθηᾶθ : ἃ εἶχον πήματα πρφην, διὰ τὸ 

μηδὲν τῶν συμφερόντων εἰδέναι 50801,. Μ. Ηδπο ἱῃἰθγργθίδι ἢ Θὰ 

οὗ γ88 ἰρ88 οὐ ν. 445 νϑύϑιη 6886 ἀοοϑί. 

446 εὔσοιαν οουῇ. Μοΐποκθο, βἰπ ᾿πϑία δαιβα ΠΒΘΥΘΩΒ ἴῃ ὧν 

δέδων᾽ εὐνοιαν, ααοᾶ ορροβίϊαμα μέμψιν 5815 ἐπθίαγ, 

441 8080]. Μ. τὸ παροιμιῶδες ἐξηγεῖται 'γοὺς ὁρῇ καὶ νοῦς 

ἀχούει (τάλλα χωφὰ καὶ τυφλα᾿ ἘΡ᾿ΟΒδΥΓαΙ γΘΥ588). 

449 Οἱ Βοχμηϊϑηῦ πὶ τοΥ6 ἀθραηΐ, ΒΟ ΠΙΟΥΤΩ 51111168 ἀἸοἱΐ 

Ροδία. μαχρὸν βίον Μ. οὐ Ἰῖθχϊ ρ]θγίαᾳαθ. χρόνον γαϊσο. ΠΙαᾶ 

Πυμιαΐαῦ Ὠυ7ὰ8 Ιοοὶ ἰτηϊξαϊίοηθ, ααδιὶ ρυΟ Ιου δᾶ Ἐλαυρ 18 

Ῥαϊατηθάθιη σϑΐθσιηξ, ἀραᾶ βίον. Ἐπ]. Ρῃγ8. 1,1 : Ἔπειτα παόης 

Ἑλλάδος καὶ ξυμμάχων βίον διῴχησ᾽ ὄντα πρὶν πεφυρμένον ϑηρόίν 

ϑ' ὅμοιον κ-ι τ. Δ. 

, Ἷ 



δόμους προσείλους ἦσαν, οὐ ξυλουργίαν" 

κατωρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ᾽ ἀήσυροι 

μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ανηλίοις. 
γ ᾽ ΕΓ ΥῚ 2 - γ} ’ ’ 

Ην δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέκμαρ 

40ῦ2 οὔτ' ἀνθεμώδους ἦρος οὗτε χαρπίμου 455 
ϑέρους βέβαιον, ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 

ἔπρασσον, ἔστε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 
γ ΡῚ μ , ! 
ἄστρων εδειξὰ τὰς τε δυσχρίτους δύσεις. 

καὶ μὴν ἀριϑμὸν, ἔξοχον σοφισμάτων, 

451 προδσήλουδ, Βαρτα η ϑοιϊρίο ει, Μ, Ῥοίμᾶθ γιόαν Μ. 

τοῦ ἤδεσαν δυγκοπή 5680]. Μ. 

462 ἀῆσυροι ΡΥ. Μ. οὐ Ἐπδίδίῃ. Ρ. 1500, 27. 1647, 20. ἀεί- 
ὄυροι, ἔογπιδπλ ΟΧ ἴαϊβδ οὑγιμοϊορία οὐδ, τγθο. Μ. οὔπι 110 .18 

οοὗθυῖβ. δοοθι, ααϑιὰ ΑΡΟ]]. Ἀμοά. 11, 1108 δα νϑηΐατῃ ἰγδηβία- 

Π|, αὐ θα 80 ἀἄημι ἀρᾶυχίθβ6 μεΐῖθαῦ, Ἐπιδίθι 5. ̓πέογρυθίδιην 

κοῦφοι, 8080]. Μ. οἱ πτερωτοὶ ἡ κοῦφοι, ϑδοιμέα θ6η6 αφίΐο8, οοἰοτίῖ- 

(67 εἰϊδομγθηΐο5. ῬΥΪΒΟΙ ΠΟΙΏΪΠΘΒ ἄντροις γαιετάαόχκον ἐν οὐρεόιν, 

ἢν το ϑῆρες βθοαμάπθπιῃ Ἡγηηη. Ηομι. 20, 4, 4αὶ μαθὸ Ὀοηοβοῖα δᾶ 

γυϊοδπατη Μιπουνϑιηαπο τοίου. ΟἿ ὐϊδῃη Αθβϑοθυ ἡ ἱπηϊίδίοσθια 

Μοβοβίοποια ἃρυᾶ ἴον. Εο], ῬΈγϑβ. 1, 8, 88, 

468 Βοηθ δύσεις ἰδτὶ οὐ βοβο]α οἱ, αυἱ αἴογὶ 464 ---Θ0, 

ΑΘΒ111ὁ5 Ταΐϊα5. ἴῃ Ἰβθᾶρορο δᾷ Αγδίαη, Ὦορυθθ τηϑ]ορδὶ ὁδούς, 

αυοά Βαροῖ 510». Ε]. ῬΉΥΒ. 1, περὶ ἀριϑμητιχῆς γ» Θαπᾶθῃι ἸΙοοὰπι 

Δβοσθηβ, ὥϑα ίοραθαβ ἤδῆὸ σοοθὴ τχαίανιὺ οἱ βθαπθηΐία 510 

οοῃίταχίῦ : ἀριϑμὸν εὑρὼν ἔξοχον δοφιόμάτων, αὖ οταμῖα δά ἀΥἔππιθ- 

{ϊοδιη ἐσαμβογοί. Ἡυϑηη βουῖρδὶξ φύσεις, τοοῖθ 1116 ααϊᾶθπι π- 

δι ΟσΟΔθ08 5: ἀθγατη γ6] οἱηηΐηο ΑΗ ᾿ 1165 ορϑούναίαᾳ 6886, υϑὶ 

αἰ ΟΊ ΠΙοτο 8 αυδᾶτα οὐαβ; δ Υὸχ δυόσχρίτους δ υαἰχόϑαθθ βρθοίδί 

(νυ. Ηοίτηβοθίῃ, ὙΥΙΘἀου μϑυβίθ]ὰηρ Ρ. 48), οἵ τουσυτὰ οτὔῦι 5: ἀθυατη 

οὈιίαααθ βρη βοαίατατα οορηϊίίοπομι αἰ ΠΟΙ ]ΙΘὰ θ886 ποίαί, οἷον 

Ὡρίων ὅτι δύνων χειμῶνα ποιεὶ 8080], Μ. Οἵ, 4860. 
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4060 ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τὲ συνθέσεις, (60 
μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾽ ἐργανῆν. 

Καζευξα πρῶτος ἐν ζυγοῖσι κνώδαλα 

ζεύγλαισι δουλεύοντα σαγμασίν ϑ'᾽, ὅπως 

ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 

405 γένοινϑ᾽, ὑφ᾽ ἄρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνίους 466 
ἵππους, ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

ϑαλασσόπλαγκτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 
λινοπτερ᾽ ηὗρε ναυτίλων ὀχήματα. 
Τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας 

469. 00 ἐξοχον νοσφιόμάτων Ρυ. Μ. Ῥοίμᾶο ἐξοῦρον οὗ 468 

εὖρε Π0υ]. ἐξηῦρον ϑίο». ΕἾἼον. 81, 1. ΝΒ] ρτοΐθοίο μυϊο Ἰοθὸ 

ἰποδύ απο Ῥγίμαρογίοδμη ἀἰβοὶ ρ] δὴ βαρὶαῦ. Οὐπι. βιάθυαστι ΟὉ- 

ΒΟΥ Δἴ Π6 ΠΌΙΏΘΧΟΒ ΕΠ γϑθαθθ ΟΟὨΪ Πρ. 

4600 πιοηιογίαην οἠμην γογηι, ιδαγηι φοηοίγίοθην ΟΡ6Υ αἼλ. 

μνήμην (ϑ᾽ δά!!! τ60.) οὐ ἐργάτιν (τιν τοῦ. ἴπ ᾿αγτα) Μ, μνή- 

μὴν ϑ᾽ οἵ ἐργάτην ἰθγὶ Ῥ]ατῖτῖ. μνήμην 5ἴπθ. ΘΟρα]8 οἱ ἐργάνην 

510}. 1. 1, μνήμης, ΘΧ ΘΙορδηῦ Ηδιιβίθυ Β 1811 οοῃ θοΐατα, ΒΡΆΠΟΙς 

ιπᾶουε Ηογηδηπ 8111, Κ'Θ ἰδτηθῃ μνήμην μουδομήτορα οοτηχηθηίίαΐ 

Μουαουῖα, Μυβδιῦτη τηϑίου, 11 Υ Βα 16. ΤΟΓΌΤΩ Ρ᾽Θβύδυ τὰ ΤΠ Θ ΠΟΥ ΔΤ 

Ῥούα5 αὐϑηη ΓΘΟΥΠῚ τηθιηοσΐδθ οἴ δοομοα ἃ Ῥοδία ἀϊοίαϑ ραίΐδυῖμ. 

4θ8--δὁὅ σώμασιν ϑ᾽, 480 γοῦρᾶ τηᾶππβ βθουπᾶδθ ἰηΐθι- 

Ραμοῦίο οατα Βθασθη θα Θομ)αηχὶ!, οἱ ἱπῖτα ἀρματ᾽ Μ, Ἐθοίθ 

ἄρμα τ Τυγμεθὰβ : πᾶτη δατὶ ορα]θηίογατη ἀο] οἶα, θονθ8 δϑἰπὶ 

ΤΩΤ]1 ΤηΔΧΊ ΠΟΥ ἸΔΟΥ͂ νἱοϑυ αἰϊοαλίασ, Κ'64 ποὺ τϑοθρίο, 

δὐΐϑτη δάγμασίν ϑ'᾽ βου θοηδαϊη δῦ 6 Ῥϑινὶ οοπ͵θοίαγα δομά ζιο 

οὐ Ὀἰπᾶονῆο ταουῖΐο ρτορϑία : ἱποοιητηοᾶθ ϑπΐτα Ηθυτηδηι δωμιαόιν 

ἀθ βθββουύτμῃ ααἱ στη θη 85 ̓πϑαυϊίδηῦ σοΥρου θὰ 5 δοοορὶῦ. Οδίθυαπι 

διάδοχον ΡΥ. γένωνθ᾽ Μ. γένοι»ϑ᾽ ΤῬδνγ 5105, 

407. 05 ϑαλασσόπλακτα ρτ. Μ. Ἠεἰπᾶθ ναυτιλόχων ὀχήματα 
, Μ. ΔΌ ϑαᾳυΐϊβ συγυϊθαβααθ δ γηδγῖβ υϑῃΐοα]δ ἰγϑηβῖῦ. 

ππππδ.πννς 

πο υνις 
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410 βροτοῖσιν, αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῳ 470 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 
Πέπονθας ἀπιϑὲς πῆμ᾽ ἀποσφαλεὶς φρενῶν 

πλανᾷ, κακὸς δ᾽ ἰατρὸς ὡς τις ἐς νόσον 

πεσὼν ἀϑυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχεις 

41 εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμον. 41 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

Τὰ λοιπά μου κλύουσα ϑαυμάσει πλέον, 

οἵας τέχνας τε καὶ πόρους ἐμησάμην. 

410 δοφιόμάτων Μ. Ἐπιοηᾶδίο 1. τθο. οὐ 11 τὶ οϑέουϊ, 

412. 18 Τὐρτὶ ἀεικὲς πῆμ᾽. Ῥοτβοι αἰχὲς πῆμ᾽. ϑ'1ο ἑαγρθηι 
6686 Ῥτοιηθίθθο ἀϊοθύθηῦ ἤδη ΘΟΏΒ111 ᾿πορίϑιη, αα8θ οαδυϊσαίο ἃ 

ΟΠΟΥ πιουριθ ΔΌΒΟΥΓοΙ. Νά αἱ ἀειχὲς πῆμ δὰ Ῥχοιηθίμοὶ 

ΒΌΡΡΙΙΟΙ ΠΣ) ὙΘΙΘΥΥῚ ΡΟ586 ραίδϑηῦ, σύϑθοθ πθϑοϊαηΐ : ἴπὸῸ ῬΟΒίΘΣΙΟΥ 

ϑπσαπίϊαίιο (πλανᾷ) 510 βῖπθ οοῃ]αποίζοηθ δαάαϊία ρῥγΐογϑιῃ (πέπον ϑας) 

ΘΧρ]ϊοαῦ ο᾽υβααθ ταϊϊοηθιη γϑᾶαὶέ, ΝΙΒ1] ρῥγοδοῖαν ναῦῖα ποηηπ]- 

Ἰοσατη ΠΡ ΟΥαπὶ βουϊρίασα σλάνᾳ 5ῖνθ ρούϊιβ πλάνῃ » Θὕδ πὰ ΤΩΪΗτΙβ 

ΡΓΟΡΑΙΊ ρούοϑί Ηθυηδηηϊ ταῖϊο ο᾽θοίο σλανᾷ δῃΐθ ἀϑυμεῖς γΟΟΘΙὴ 

κακοῖς ἸΠΒΘΥΘΙ 5. Θυϊᾶ τϑαυϊγαῦαν, οβίθηαι! ῬΥουαθίΠ 61 ΥΘΒΡΟΠΒΌΠῚ 

τὰ λοιπά μου χλύουόσα ϑαυμάσει πλέον. ἩΗΐηπο οἴοίίαν οἰοναπι 

τηϊσϑύατη 6586 ἀθαπὶ ἰδ 5801] ουίθπὶ ΟΟΠΒ1110 ἀθῆσοουθ : ἤδη τοῦ 

οἱ νιβᾶϊη 6586, ΠΟΙ {προ η], 864 πονϑιη οἱ ἱπουθαϊ θη. Ἰύδαθθ 

Βουρϑὶ ἀπιϑὲς πῆμ᾽ 1. 6. ἀπίϑανον πάϑος, 4τδθ δᾷ υἱθδίιηα Ῥτο- 

τηθίμοὶ νοῦρὰ θη σοπνθηϊαηί. ΠΛρτγοσιπὶ Ἰθοίΐο ἔοστίαββο οχ δᾶ- 

Βουϊρίο ἀπειχός οτία δϑί. 

416 Ἰιοροβαίαν ἰάσιμος. ύπτ βθοιηᾶδ ΡοΓΒοηδ Ὑϑτθὶ βι θβίδη- 

ἰνὶ ποη βοϊθδὺ οπιϊ, ἰατέον Ἡανίππρ, ὅτοις ν6] οἵοις εἰ φαρμιάκχοις 

ἰάσιμιος οοη). Μοίηοκο, ῬΈ1]1Ο], ΧΧ, ρ. ὅ2, βουρβὶ ἰάδιμον; αποά 

Βαρθθηῦ ΠΠρτὶ πη πα]]1, 6011. Αράμα, 1810 ᾿Ατρείδην εἰδέναι χυροῦν ὃ᾽ 
" 

οπῶς. 
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ΕῚ ’ 

Τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις ἐς νόσον πέσοι, 
τ ᾿ 

οὐκ ην ἀλέξημ᾽ οὐδὲν, οὔτε βρώσιμον, 
5 Ἂ ΟῚ Α 

480 ου χριστὸν, οὔτε πιστὸν, ἀλλὰ φαρμάκων 460 
χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγὼ σφισιν 

ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων, 

αἷς τὸς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 
’ -» 32 

Τροόπους τὲ πολλοὺς μαντικῆς ἐστοίχισα, 
-Ὁἢ ᾿ 

480 κχἄχρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 485 
[ἐς , ! , 

ὕπαρ γενέσϑαι, κληδονας τε δυσχρίτους 
, 2 - 

ἐγνωρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδίους τε συμβόλους. 

γαμψωνύχων τὲ πτῆσιν οἰωνῶν σκεϑρῶς 
ὃ ! 9 [4] , ὃ Ἃ ! 
ἐὠρισ᾽, οἵτεινὲς τε δεξιοι φύσιν 

400 εὐωνύμους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα 490 
») 2 6ἢ δ Χ Ν 2 Ἅ , 

ἔχουσ᾽ ἕκαστοι, καὶ πρὸς αλληήλους τίνες 
ΒΩ " , "" ) 

εἐχϑραι τὲ καὶ στέργηϑρα καὶ συνεδρίαι. 

419. 80 οὐδὲ. . οὐ... οὐδὲ Μ. οὔτε (πο 5'π [{00]8)... 
οὐ .. οὐδὲ Βήύποκ, Ηδεηδηη. Βϑοίθ ὈῚ8Β οὔτε ΒΙοιηῖ, Ὀϊπᾶ. 

Β΄πθ ἰαϑία οαπδᾶ ρῥῖῸ σιότον ἰἱ. 6. διὰ πόσεως, απο 56110118 οἱ 

Ἐπαβίδί μι ραββίτη {πθηΐαῦ, ΠΟΏΠΕ]ῚΙ 6011. ΤΉΘΟΟΥ. ΧΙ, 2 παστὸν 

τη] που ηΐ. 

484 τροπουό τε Μ. δὲ οϑοἰοτϊ. 

4817 Ὑοιρὰ ἐνοδίους τε δυμβόλους οΥαπ65, πἰδὶ ξ411οΥ, ρυϑοίου 

ϑοΠοθαδ μη τη8]6 οὑπὶ ΒΘαπΘη  θ8 ΘΟὨ͵αηρτιηῦ. Ανοοῖθιβ 

ΟΙΏΠΪΠΟΒΙΒ, κληδοόιν ; ΠΟῚ βθραύδηαᾶα βαηΐ οὐνία βίρῃδ, τὰ πρῶτα 

δυναντῶντα καὶ ἐξ ἀπαντήσεως τι προδημαίνοντα , αὖ αἷῦ᾽ 5080]. 

Αὐϊβίορῃ. ἂν. 721. 

402 οοθιη ὀννεδρίαι 6Χ αἰδοῖ! ηδ ἀαραν Δ] βιιπιρϑιὶ ροδία, 

αὐοα ἀοοοὺ Αὐιβϑίοίθ!β Ἰοοῦβ., Δ0 ΑὈΓΘΒΟΙΪΟ Δ]]αὔπβ, Ηἰδὺ. ΑΠ1Π|. 

ΙΧ, 1 : ὅϑεν χαὶ τὰς διεδρίας καὶ συνεδρίας οἱ μάντεις λαμβάνουσι, 

δίεδρα μὲν τὰ πολέμια τιϑέντες, σύνεδρα δὲ τὰ εἰρηνεύοντα πρὸς 

ἄλληλα. 

Η 

Ἢ 
ἑ ἥ 
ἢ! 

Ἷ 



᾿ ! 

Σπλαγχνων τὲ λειότητα, χαὶ χροιὰν τίνα 
Β φ ὅλ ΕῚ]) , Ν « ! 

ἔχοντ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν 
Ἑ κ᾿ " ξὴ ἧς ΕἼ 

"Ἢ "Ἢ " "Ἢ ἥ ᾿ 

4065 χολῆς λοβοῦ τε ποικίλην εὐμορφίαν. ἀθῦ 

χγίσῃ τὲ κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρῶν 
ὀσφυν πυρώσας δυστέκμαρτον εἰς τέχνην 

ὥδωσα ϑνητοὺς, καὶ φλογωπὰ σήματα 

ἐξωμμάτωσα, πρόσϑεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα. 

600 Τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽" ἔνερϑε δὲ χϑονὸὸῤΓῤή δ00 

κεκρυμμέν᾽ ἀνϑρώποισιν ὠφελήματα, 

498, 94 τελειότητα ΟΠ ποίη ρχ, αϊνίβιη βθο, Μ. Ἰοϊμᾶθ 

δαίμοσι Μ. 

.495 Απίθ σηο ψϑύβαμιη ὈΘη6 Ἰδοῦπδθ βίρηθ ρΡοδαϊύ ΗΘΔ ΠΗ. 

ἽΝϑῖ πο 50] πὶ οΟρυ]α ἄθοβί, βϑᾶ οὐΐδμι ἔ61115. ΟΟΙΟΥ οὐ [ὉΥ ΠΊδ. Υ65 

8]1θη86 βαηῦ, ΝΙ1] οϑῃΐπιὶ, απο Ββοΐδιη, 181 γαρίαγα [6115 βρϑοία- 

Βαίαγ, ἄθ ψι8 βορῃοοῖοβ ἴῃ Απθρομα ν. 1009 μετάρσιοι χολαὶ 

διεόπείροντο. Αἀᾶάθ αυοᾶ «]1υἃ νογρυμ τϑααΐσις ογύϊομβ ὁ0η- 

οἸηηἰΐαθ ἴῃ Οοϑίθυϊβ Παἦτι5 ἸΟΟΪ ρϑυῦθυθ οὐδούναΐα : πϑῖὴ οχίϊδβρί- 

οἴατη Δ0 αυίαμη ΟὈΒοιν δίϊομθ Ἰοπρο αἰῆογί, οβθ. νϑυβϑι8 1ηΐθι- 

οἱ αῖβθθ δηὐψ!μοίϊοα τοῖο ἀοοθυο νἱαθίαγυ. 

4906 Τιδηβὶί δᾶ ἱρηϊβρίοῖα. δόοοθπι χῶλα ἃ πυρώσας Ῥοπᾶθτθ 

ἤθαὰθ ρΡοϑβί συγχαλυπτὰ ᾿ηἰουΡα ρθη 6886, 61 ΘΥΓΟΥΘΙΩ 

οὐΐδια πῃ Ηθτιηδπηὶ ΦΌΙ οη6 ργοραρδίαπη νἱᾶθο, ἴῃ θ]]θχὶ οι. 

Ποἰμᾶο χάμ᾽ ἄκραν ὀσφὺν Βοϊδὶρ, σύν τ᾽ ἄχραν ὀσφῦν Ηατίθπρ, 

60]1 8 Μοπδπᾶνὶ δρᾶ Αἴμθη. 1Υ̓͂, ρ. 140 Εἰ. νουρὶβ οἱ δὲ τὴν 

οὐφὺν ἄχραν εν ἐπιϑέντες. 

499 τὰς διὰ πυρὸς μαντείας τυφλὰς οὐόας καὶ οὐ φαινομένας 

βλέψαι ἐποίησα καὶ ἐφανέρωδσα. ἐπάργεμα δὲ χυρίως τὰ λευκωμα- 

τισϑέντα, παρὰ τὸ ἀργὸν 808, Μ. 



χαλκὸν, σίδηρον, ἄργυρον, χρυσόν τε τίς 
μ 7» , ) - 2 - 

φήσειεν ἂν παάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ 
ἝἜ Ἂ Ἔ ἝἜ "Ἑ "ε . 

2 

οὐδεὶς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλύσαι ϑέλων. 
δ0ῦ0Ό Βραχεῖ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μάϑε, 505 

πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηϑέως. 

ΧΟΡΟΣ. 
’ Ν δ Δ. δ “-“ , 

Μὴ νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα, 
-“"7 ) 2 ! “ « 2 Ἀ 

σαυτοῦ δ᾽ ἀκηδεδι δυσευχοῦντος" ὡς ἐγὼ 
ν Π 2 »-» ΓΟ πῶς » ΡῚ 

εὐελτείς εἰμι τὠνδὲ σ᾽ ἐκ δεσμῶν ἔτι 

ὅ02 σίδαρον οὐ γρυδὸν δὲ τίς Μ. Ῥοβὺ πᾶθο πὸ γοῖϑα, 
αύθηα τδίϊο απ μοίϊοα γϑαυΐγουθ νἱἀθίαν, 46 πιθίϑ]]ουατα ρατρδη- 

ἀογατη [Δ Υϊοδ που ἃγίθ, οὔτ ἰρηθ 1116 οοηὐπποία,, ἄϊσθῦθ 

Ροΐουδί. ; 

δ0ῦ ταῦτα Μ. πάντα Ἰ᾿ἰθγὶ χαὰ]. 

607 Πιρτὶ μὴ νῦν. ον. βόθρου. [Ι͂π ῥγϑθβθηί ὠφέλει, 
ααοα πΟΠΏῸ]1]15 ἔγαθαιϊ ἔα, πο Ὠϑογθηάθμη. Νίϑπι ἰθιηραβ ργ86- 

Β6η8 Ρ͵1Ὸ Ἰοαυθη 5. ΔΥΡΙ 10 γ 6] δρούϊαβ Θοπίγαΐ, γ6]1 1 τι οχίθμαϊὶ 

Ρούοϑβί, οὐ απϑδιηατϑία 168 ἃ Ῥυοχαθίπθο ϑηδιγαῖδθ ργϑϑίουι δ βαηΐ, 

ΟΠΟΥ δαΐθμη ΘΟμ81118 δα ᾿ηϑίδηνδα, βρθοίδηϊ, ἑαπιθη ΟΡΡΟΒΙ ΤΙ ΟΠ18. ὙἹΒ 

οὐ δαϊπουίαίιοηβ ποῦνὶ 18 ἔογαπῦ παὖ Πα} 5 ἰΘΙΠρΟσ πη αἰν θυ δ 18 

τοῖο πο Ὠαροαίασ, Τὼ ἢοπιῖπες πϊηιΐϊμην ομγαβ., [6 ἐρφμπι ἡναῖΐο 

α[ῇεοίμιηι τορος : ποῖ ἑία [ασογα. 

809 ΟἸοῦὰβ Ῥυοιμϑίμθιπι, 51 δᾶ 5011 ατιἃ ΠΟΙ Σπππι ΟΟΠ- 

Ἰη0 185 ργουταϊῦ ῥτῸ 808 ᾿ρϑῖιβ βα]αύθ αἰὶ γοϑἹ, 1 θογαΐαπι ἰτὶ Βροσδί. 

Ηδηο απο υϑύϑπὶ 6886 μαἾπ5 Ιοοὶ ἱπίογργθίδίομθιη ἀοοοθὶ Ῥτο- 

ταθίμοὶ τθβροηϑαμι τέχνη ὃ ἀνάγκης ἀσϑενεστέρα μαχρῷ. ῬΙΔηϊαβ 
αἰχίββοί ἐκ δεόμῶν τέχνη λυϑέντα : 8568 ἰδιλθῃ 6 8160 αὐΐάθτῃ Ἰοοὶ 

ΒΘ ΘΙ 81 ΟΡ βοῦγδτα Ραΐο. ϑοδο]. Μ. ἀφ᾽ ὧν λέγεις καὶ λυϑήσῃ 

καὶ πλέον Διὸς ἰόχύσεις, αὐδϑὶ δὐελπίς εἰμι τοῖσδε Ἰερὶββθι; βθᾶ 

 Υἱἀοιὰν ἅθ 50 «ἀάϊαϊδβο ἀφ᾽ ὧν λέγοις ,» ἀαογαμὶ γϑγρουαμ Υἱπὶ 

᾿ 
' 
] 

“ 

παππδὕτὰὐὐτυτνταστῦυῸ-ς-σ-:οσλς-ς--ς-: 
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510 λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διος. δι0 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

Οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πω τελεσφόρος 

κρᾶναι πέπρωται, μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε καμφϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω " 
τέχνη δ᾽ ἀνάγκης ἀσϑενεστέρα μακρῷ. 

ΧΌΡΟΣ. 

Ὁ10 τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος ; 515 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ Ἐρινύες. 

ΧΟΡΟΣ. 

τούτων ἄρα Ζεὺς ἐστιν ἀσϑενέστερος. 

ΥΟΟΙΪ τῶνδε ἴπθ886 βΒ101 ρογβαδβὶς 800]. γϑοθηΐίοσ, [Ι͂ηᾶθ Εϊδυέαηρ; 

εἰελαίς εἰμἡ ἐκ τῶνδε, τῶν δεσμῶν σ᾽ ἔτι, ἔγυδίγα, νἱγραϊα ἰμξου- 

Ροβιία ἱπέθι' σϑῦθῶ ὩΘΟΘβθαυο οΟμδογϑηίδ. 

ὅ10 ἐδχύσει ΡΥ. ἰόχύσειν 8806. Μ. Ηΐβ ἱππαὶ ν᾽ ἀθέαγ Ῥυοιηθ- 

[μ81 οὰπὶ ον Ο]1πὶ τϑοοη οι] δύ! τηϑχίγηϑια ἔπίαγδ 6586. ρυϑίϊδη. 

611 ΦΔυηρθ οὔπω τελεόφόρος μοῖρα πέπρωται (ϊ. 6. ἴθγθ οὕπω 

τέλος ἔχει μοῖρα πεπρωμένη) ταῦτα ταύτῃ χρᾶναι : ποπάμηι αὐ- 

ἑρίεία φμηὶ βαία τ ἤαθο ἔμπης δαϊίμηι μαὐθαηι. μοῖρα (Υ]ρῸ τι8]6 

Μοῖρα) πέπρωται ἀϊοίαπι οδύ αἱ τὴν πεπρωμένην αἶσαν ν. 108, τὴν 

πεπρωμένην μοῖοαν Ἠργοά, 1, 91; χρᾶναι ἰῃίγδηΒι εν 6 δοοΙρΡΙ θη Π:, 

αὖ ΟΒμοδρ!. νϑῦϑὰ ρϑῃθυ]ίηο. ὐχζαιμηαπθ ργοθα πῃ θ]]οχὶΐ ΨΥ 1ΘΒΘ Ιου, 

ααϑιηαιϑιη ἀρ μοο Ἰοοο σοπ͵θοίασαβ ἰάθη ρτοίαϊ ρᾶύατα ρῥχοθᾶ- 

Ὀ11685, Βομο]]αβίθμι 8116 ΠΡ α1586. βῖηθ αβία οϑαδβα οΟρ᾿ηδίαβ. ᾿ 

ὅ18 χαμφϑεὶδ ΡΥ. κναμφϑεὶς 8566. Μ. 

510, Ῥγυδίτα τρίδομφοι Θοηοοὶύ ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ ΡγῸ τρίμορφοι, 

Οὐ νοοὶβ γί ν. 212 ἄοοϑιθ ροίογταί. Τ6]]ὰ5 ογδΐ σολλὼν ὀνο- 

μάτων μορφὴ μία, Ῥᾶγοδθ βαηΐ οὐαδάθηι ποιλίηΐβ οὗ πδίαγδθ ἔου- 

Ἰηᾶ6 γ88., ΘΟ Οὐϊδδίμιδθ 1186 αὐ ἴδηι ὨΙΠΙΘΙῸ βίηραϊατὶ τῆς 

Ἰηοίρας δρροϊἸαίίοπο σομιρτθθηἀδηΐαχσ. Οφίογιιη οὗ, ν. 900 5844. 



σι “1 

ΠΡΟΜΉΗΘΕΥΣ. 

οὔχουν ἂν ἐχφύγοι γε τὴν πεπρωμένην. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

520 τοῦτ᾽ οὐκ ἂν ἐκπύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 520 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυναμπέχεις. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

ἄλλου λόγου μέμνησϑε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 

519 πρὶν αεικρατεῖν Μ. 

520 Τὐρτὶ οὐχ ἂν, οὐκ ἀν οὖν (βῖο Μ.), οὐκέτ᾽ ἂν σύϑοιο. 

Ηοο Βτυποῖς τγθοθρὶδ. οὐκ ἂν ἐκπύϑοιο Ηδγγάδηη, ἰάαψαθ ρμοβίθα 

τορουΐατη δὲ ἱπ Ὗ., θοδοιιαὰθ ἄποογα νἱἀθίαγ Μϑαϊοθὶ βοχὶρύσγα, 

ἴῃ αὰὸ ᾿ἴθτο οἰΐδιη ν. ὅ26 ρύοὸ ἐχφυγγάνω Ρυϊνααπι βουϊρίαπη οὐδ 

δσυφυγγάνω. --- Θοϊπᾶς μὴ δὲ Μ. 

Ιῃ ποὺ δρίβοδϊο Ῥυοιηθίμθιβ β8 ἴῃ βθηὰβ Ὠυαϊηϑηθτη Ὀ6Πη6- 

ἤοία ᾿ἴἰὰ Θχροηϊι, αὐ ρῥυΐογθ ἀϊούΐϊοηθ δῷ ααδο ἃ τϑίϊοῃηθ ρϑηῃᾶθῃηΐ, 

αἰΐογα δὰ απᾶθ6 οαϊη αἰγὶ παίϊοηθ οοπή ποία ϑαηῦ ΟΟΙ ΡΥ μΘηᾶϑί. 

ΠΙᾺ ρΡοϑὺ θχογάϊατῃ {τ ὰπ νούϑαπμῃ, 486---8ὃ88, ουαἱϊ τοβροπαᾶθί ρϑτο- 

τϑῖῖο (θυ δηδ, 409---71, Παροῦ ἐγϊπηθίγοβ ὑυριηΐα, ἴῃ οὐοἷο, βθρίθιῃ, 

οοἴο, βθρίθιῃ αἰνβοβ. ΑἸίογα αἀϊοίίο Ὀϊπίοηῖθυβ, 4716. 1 οὐ 508. 6, 

᾿π0] 1808 ΠαΡθοὺ γϑυβῈ18 (τἹρίηΐα, ἴῃ 856Χ, ΠΟΥΘΙΏ, ΠΟΥ͂ΘΠΙ, 86Χ ΑἸ 1508 : 

ἴῃ τηραϊο ροϑβίία βαμί αἰγιηϑύοη8 ρΘηθσα αϊγθύβα, ρυϑθηλ {Ὁ} 

πιθἸ οουυτῃ ΔΥΒ., αὐϑιὴ δηϊααϊίΐα8 ἃ ἀϊν᾽ παῦϊομθ ποὴ αΙἸΒ) απούδτα 

ἤαϊδβο ἀοοοὶ γὸχ Αθβοῦυ]θα ἰατρύμαντις, βϑθαπῖζ αν πηι ] σάτα 80} 

ἔργγα δραϊζουαστα Ὡοὴ βἰηθ ἀϊγίπο ἱηρθηΐο θχρίούαῖῖο. ὕσδιηααθ 

αἀἰούϊομθτη οἴου αὐδίθγηϊο οχοῖρὶί. Ερίβοάϊαπι οδυαϊὶ ἀποθαβ 

Ῥτοιαθίμοὶ φυαδίθυ ἱοηΐ τι 16] 88 ΒΟ Βοια ἐμὰ {υϊπιθίσογατη βθρίθῃῃ, 

τηθάϊατα Ἰοοῦτη οὈὐϊπϑηΐθ υϑῦϑα ρταυϊββίπιο 518. 
Ἴ 8 

“ὦ σι “Ξ-ανκσπ 5... ὦ ῳὦθἢὦ αν ππἡἢὩ Φϊ ιαυ σαδ αι δ μέα ὦ ων πὰ ππνσν «πο, διανανσα πινμωνασνσπασιν σασαν σαι ἀπ μῳἀπουσισν δωνανν Ζ. πο αι υὰππὰ ι ἰι πε: ς πυὰπ πε ιυ:ὐπ"π αι 

-ουκῶν., δ... «(π΄ πστ΄ “ππνασο σπἰππα κπιασοδωσανσανανον,,.,ο.. μνῶν σαν στα χά «παι. ὡϑμ “ἀῶ. ἀμ.“ τὰ τὰν Ὁ. ὍἘωω δ τ σ5ινἋδ δόσιν». 

"“ιυ- 
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[φ] ! ἢ ᾿ ᾿] ᾿ 

ὁσὸν μαλιστα" τόνδὲ γὰρ σώζων ἐγὼ 

δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. Ν 

ΧΟΡΟΣ. 
ΑΡ̓ΨΕῚ ς Ι ͵ 

Νηδαμ᾽ ὃ πάντα νέμων 
-» τ ! ἢ Ἴ Ἵ 

ϑεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ κράτος αντίπαλον Ζεὺς, 

μηδ᾽ ἐλινύσαιμι ϑεοὺς ὁσίαις ϑοί-- 

γαις ποτινισσομένα ᾿ 580 
! - ἵν ΕΣ 

βουφονοις παρ᾽ Ὠκεανοῦ πατρὸς ἄσβεστον πόρον, 
9 ΕῚ ͵ 

μηδ᾽ αλίτοιμι λόγοις" 
5 ! ω 2 , Ν ! ἃ. ΝΣ ! 
αλλὰ μοι τοῦτ᾽ ἐμμένοι καὶ μηποτ᾽ ἐκτακξίῃ. 585 

«δύ τι ϑαρσαλέαις 
ν Ν , , ΕῚ ἢ “κι. τον μαχρον τείνειν βίον ἐλπίσι, φαναῖς 

ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις " φρίσ-- 

σω δέ σε δερκομένα δ40 

827 846ᾳβ. ϑεῖτο Μ. 5. τηδήουῖθαθ τηΐηοῦ 8 βᾶοσα ἴδοϊπηϊΐ 

οἰΐδηι δραᾶ Ὑινρ. ἄϑοσρ. 4, 380. Ονὐἱά. Μείδμι.. 8, 619. Εδβί. 2, 

241, 4, 428, αὑοβ ΙοοοΒ 'ομοθιηδϑηηο ἄθῦθο. Ὑουθῖ5 ϑαΐθηι 
« , , . . ϑεοὺς ὁσίαις ϑοίναις ποτινιόδομένα ἱππυϊίαγ Πᾶθ6 Βαοτα 6886 θρὰ- 

ἰὰ8 80 Οσθϑηϊαϊθαβ ᾿πβίχαοίαβ, ααΐθὰβ δὲ ἰρϑᾶθ δὲ ἀθὶ ἃ} 115 νοοδί 

ἰηϊθύθδβθηῦ, αὐδ] 8 δα θαηᾶθπη Οσθδηπηι Δϑίμῖοροα ἃ Ηοπιθῖο 

αἰσαηίαν 608 ϑοοίρθγθ, 11. 1, 428. 5ῖο δρυᾷὰ Ονϊάϊαπη μγϊσίάα 

οοοἰοφίμπι ηἠϊαίγες Αγοιιιδα υοσαγαὶΐ : πνηοπογαί αὐ 5αογας (ὁσίας) εἰ 

ἄρα ῇαυα ἀαρος (ϑοίνας). 

Ὠχεατοῖο ΤαΣηθΡαΒ. Πὐργόοσαπι βοχίρίαγαμη γϑυοοδυὶῇ 

ἩΦΥΙΔΏΏ. 

582 τόδ᾽ ἐμμένοι (ργἱὰβ μ' δ ἀ1410 566.) Μ. ϑουῖρϑὶ τοῦτ᾽, 

ὨΠΠΩΘΙΒ. Β Δ Ὀ1] Οὐ Ρ8, αἴι08 ΔΗ ΙΒ ΤΌΡμα γοααΐσοσο νἱαοίυγ, 

888. 84 ΤὐΡτὶ ἡδύ. Τουλοδ ἐογιηϑὴ τοϑίλίαϊς Ηδυηδηῃ. 

Ποίηᾶθ σίνϑι ῬΥ. τείνϑιν τθο. Μ. 



ὅ9 

μυρίοις μόχϑοις διαχναιόμενον ----- ο --᾿ 

Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων, 

οἰόφρων γνώμαν, σέβειν ϑνατοὺς ἄγαν, Προμηϑεῦ. 

840 Φέρ᾽ ὅπως ἄχαρις χάρις, ὠ φίλος εἰπὲ ποῦ τίς στρ. β΄. 

ἀλκά; 645 

τίς ἐφαμερίων ἀρηξις ; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 

ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν, 

ἰσόνειρον, ᾧ τὸ φωτῶν 

ἀλαὸν δέδεται γένος ἐμπεποδισμένον ; οὔτεως ὅδ0 

ὅ81] Ἐ]ορ απ ϊδθίπιθ Ηοίμηβοϑίῃ μυρίοις δέμας διακναι- 

μενον μοχϑήμασιν. 

ὅ89 ΤΊΡτϊ ἰδίᾳ γνῶμᾳ; τα οτρσοίαιποπίθτι τηϑηϊζοδίθση,, αὐοᾶ 

ὑποηΐθα ΒΟΙΡ οὐ Ηδυηδηη ἴῃ γϑίβα δαϊ μθίίοο βουροπάστη ρὰ- 

ἰαγαπὺ μάλα μοι τοῦτ᾽ ἐμμένοι γ ὈσΤΩΘΥΒ ΔΡ ΒΟ] Βιηοα] 5 ΟΡ μαΘ 

οἸδαβι]α 8116 πἰ8. Βοίβὶρ αὐτογνωμόνως, βθοιπᾶα ΒΥ11 08 ῥτϑθίου 

ἀβᾶμι οοστθρία. Ὀμιδονῇ αὐτόνῳ γνώμᾳ. Μοίποκο αὐτόβουλος ὧν. 
ϑουΐθογθ ἀαβαβ βατη οἰόφρῶν γνώμαν, 601]. βΌΡΡΙ. 196 οὐ ὅ0ΡᾺ. 

ΑἹ, 614 φρενὸς οἰοβῶτας. 

ὅ40 ἀχαριό ἀχαριό Μ. χάρις ἄχαρις Θθίο!. Επιοπάαν τ 

ΤανποθυΒ, γϑοίθ ἰπὐογρυθίαναν Ηθυηδηη : Εη, μὲ ἐπογαία (ταοτίδ- 

᾿ππιὴ) φναίδα 65. Τοὶμᾶθ χοῦ τις Μ. σοὺυ τίς Τύσῃ. ποῦ τίς Ρδὺ 

ἀαρ] θα ἰπἰθυγορδίομθτη θθπη6 ιν. Πἰηᾶ, Ἡθυτα. 

848 Ῥυϊηδ 1ἢ ἰδόνειρον Ῥγοάποι σιάθίαν, Βοιβὶρ ἀντόνειρον. 

Ηθυαδπη γϑυβση ΔΏΔ θυ] ΒΟΥρ810 λέχος εἰς δὸν ὑμεναίουν. 
ὲ τ Ἂ : ἀν να ΩΝ 

Ποίπμᾶθ ἀν 8566. Μ. ἀδ, αὖ νἱάθίαν, ρῃ. αἷς ΠΟΤῚ ποπηα]}Ἐ}1. 

644 ΤἼργϊ] ἀλαὸν γένος ἐμιπεποδισμιένον:; οὔποτε. ΕἸΘρ δηΐου 

δέδεται ροϑὲ ἀλαὸν ἱπδογπονιπὶ Μαοίποκθ, Ῥαΐθυ, Βθιηᾶπη. ὅ1ὸ 

Ἀπ. ῬΑ]. ΥἹ, 290 ἐκ γήρως δ᾽ ἀδρανίῃ δέδεται. Τοῖπάθ. οὕπω 

᾿ς ργιδημ. Μο]ῖὰ8 οὕπως ῬαΑΪΙΘΩΥ, απαιῃ εἶμι οἦαβααθ οοιμροβίία 



Ὁ40 τὰν Διὸς ἁρμονίαν βροτῶν παρεξίασι βουλαί. 

Ἔμαϑον τάδε σὰς προσιδοῦσ᾽ ὁλοὰς τύχας, Προ- 
μηϑεῦ. 

τὸ διαμφίέδιον δέ μοι μέλος προσέπτα 555 

τοῦδ᾽ ἐκεῖνο 9’ ὃτ᾽ ἀμφὲ λουτρὰ 
καὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν 
“] , “) . ς ! ε! 

00 ἰοτατι γάμων, οτὲ τὰν ὁμοττατρίον ξἕδνοιῖς 550 
Ὕ) «ς ’ ν ᾿ ἰ 

ἀγαγες Ἥσιοναν πιϑὼν δάμαρτα κοινολξχτρον. 

δρυᾶ αὐϊΐοοβ ἕαξατὶ πη Βαρθαηΐ, 9011, Ηομῃ. Οἄ. ὅ, 108 οὔπως 
ἐότι Διὸς νόον αἰγιόχοιο .. παρεξελϑεῖν. ποι τα! οὔποτε 

ϑνατῶν οἰ ν. 54. ἀνδρῶν. 

845 ΠΊΡη1] ϑνατῶν. ἨΗριτηδημ Οοη]. βροτῶν γοδρομβίομίβ 

οδιιθᾶ. ὑψηλῶς καὶ τραγικῶς τὸ τῆς εἱμαρμένης ὄνομα Διὸς ἄρμο- 

γίαν εἶπεν 50. Μ. 

847 τὸ διαμφίδιον' διαπαντὸς κεχωριόμένον, ἐναντίον τῷ νῦν 

50}. Μ. βία ἩδυομαΒ ἴῃ ν. διαμφίδιον μέλος. 

848 ἐκεῖν᾽ ὅτε τότ Μ. ἐνεὶνό τὸ ὅτ᾽ οὐ ὃ, τ᾿ 1ἰδτὶ ποηηι]]}. 

ἐκεῖνο ϑ' ὁ, τ᾽ Μίοι. Ιπᾶ. ἐκεῖνό ϑ' ὁτ᾽, ᾳφυδιπαῦϑιη βοαθηίο ἃ ογῸ 
ὅτε, ΘΧ αϑὰ ΟἸΔοοοσαπι τοοῖθ Βιιιποκ, Ηθγηδπη, Ηδιίαηρ. 

01 πείϑων Ῥτ. οἵ βΒοῆ. Μ. Οοοδηϊάσμη ΒΟΣΌΥΘΙα ἰη 6] ρπὶ 

ΒΟΠΟ]α,, ααογατῃ δαοίοσιίαβ 41118. νϑύθυτι πη ὑθβυϊ πΊ Οἢ118 ΘΟΟΠ Τί αΥ, 

Ναπι Αουβιαβ ρα 8080]. δὰ ομῃ. ΘΟ. 10, 2, ἴ. 7 ΜΆΠΙΠΟΥ, 

Ηοβίομδημ, Ῥγομιθῦπ οὶ πχούοπὶ, Οοθδηὶ Η]ίατη τοΐοσί, δίαιιθ οἰΐδηι 

Αβῖω, αὑδὸ δἃ0 Ηρδβίομῃδ ποὴ αἰβοσγθ νἱάθίαν, Ὡθόποη ΟἸγΙΊΘη6, 

4π86 οὐ ἴρθα ῬΙοΙ ϑίμ οἱ γὙ6] τηδίθι 6] ἸΧΟΥ αἰοιίαγ, ἱπίοσ Οοθδηΐ- 

ἄθ5 πιπιθγδηΐατ. Αὐλδιηθη τηΐγιιπη δύ β υπηδπδμη, ταν ὁμοπάτριον, 

ἃ. ὉΠΟΥΟ ὙΟΘΔΙῚ ὨΥτρΠδπὶ ΤΊ]ιοίγΒ Οσθδηΐααο Π]δπὰ : αὐ ὈΓΘτὴ 

Ἡφιδηη ῬΙΟΠΊΟΙΠΘΙ ΒΟΤΌΤΘΙὴ (ἰοὶ ρΡαΐαύ. Νοβοῖο δὴ Δϑβοθυ]αβ 
᾿ . ( σι ΄ , 

ΒΟΥ ρΒοσΙΓ ομοπαίότριαν ΥὙ6] ομοπαίκτριαν. 



61 

1Ω. 

Τίς γῆ; τί γένος; τίνα φῶ λεύσσειν 

τόνδε χαλινοῖς ἐν πτετρίνοισιν 

χειμαζόμενον; 

00 τένος ἀμπλακίας ποινὰς ὀλέκει; 

σήμηνον ὅπ 

γῆς ἡ μογερὰ πεπτλανημαι. δθὅ 

ἡ 4 ὦ, ἔα ἔα" 
᾿ ’ Ρ 

χρίει τις αὐ μὲ τὰν ταλαιναν οἶστρος, 
» 

60 εἴδωλον “Ζργου γηγενοῦς, 

862---4ά τὸ τῆς Ἰοῦς ἐπεισόδιον μονῳδεῖ μὲν, ἔχει δὲ πρὸς 

τὸ ὑποκείμενον δυναφὲς, ὅτι μαντεύεται αὐτῇ ᾿ Προμηϑεὺς ὅτι ἀπ᾽ 

αὐτῆς ἐόται ιγ΄, ὃς αὐτῷ χρόνῳ ἐπαμυνεῖ. ἄλλως τε καὶ αὐτὴ ὑπὸ 

Διὸς φησιν ἡδικῆσϑαι καὶ διὰ τοῦτο παραμυϑεῖται τὸν Προμηϑέα 

8080]. Μ, λεύσειν ΡΓ. τόνδε χαλινοὶδιν ἐν πετρίνοιδι Μ. οϊπάθ 

χειμαζόμενον ἰγδηβ]αίθ δοοῖρίο, αὖ ϑεύσσυτον χειμῶνα 0640. Οἱ 

ὅορῃ. ῬΆὮΠ. 1460. 

ὅδό. ὅ0 Ῥοδίϊοδθ αἰοίζομ!β νἱπὶ τηϊπυΐ ϑίθρηθηϊ οοπ]θοίαγα 

ΠΟΠΠ]}]15 ρτοραία σποινά δ᾽ ὀλένει. Ἐδάδθιη ἃᾷ ἄϊνθυθ! ᾿ποάππι 
τοἀδοίαᾳ μδρ68 ν. 617. Ποὶπᾶθ ὅποι Μ. ὁπη ρ]θυΐᾳαθ. 

δῦ8 ἐξα ἐα ἀεϊοῖ Ὀιπάοτί, αὖ ν. 114, ἔοτίδββθ τϑοΐϑ. 

ὅδ9 αὖὐ (μος 866. ἴῃ 1ἰξαγ8) με τάλαιναν οἴστροιό (οἰστροσ 

Τ60.) Μ. τὰν οΧ 411|18 ΠΙΡγ15. δααϊίζαη. ἐμμανὴς οἷδα ὑπὸ τοῦ 

οἴστρου φαντάζεται 5680]. Μ. Αὐ νοῦθα βοαπθηίία ἀοσθηΐ οδβέγαπι 
Βῖο ἐγδηβίαίθ ὑγῸ ἔαγουθ ἀϊούαμη 6586. βϑρίθπίοσ ροδία, ἀατπι ΓῸΒ 

ΒᾺΡ ᾿βρθοίαϊογ!β ΟΟᾺ]15 ἀρδίι", ΔΒ] ΤΩ, νδοθδγατα ροϑϑίθτη, ΠΟῚ 

τηοηϑίγαηὐθ, 864 ἰδιηθῃ ὙΘΥΌΟ ἴρ80 αποἀδιηπιοᾶο 5ἰρηϊδβοαπίθ, θᾶ- 

ἄθιη ἃτίθ αὰὰ Ἰομθπη ΠΟῸῚ τηπίαν!ἐ ἴῃ ναοοᾶπῃη, 564 οογησδ οδρἑΠὶ 

ΥἱΓΘΊη 60. ΠΡΟΠΘΡΘ δα ϊβ παραϊ (584. 671). Αἰὐΐαπηθῃ ἱπῆτα ἴῃ ΙΟὨΪ5 

πϑιγδίλομιθ συϑυρα ὀξυστομῳ μύωπι», Υ. 672, 5ἷπθ ἄυσδίο ἀθ ἴρβο 

Ἰηβθοίο δοοϊρί ὁ πάλ. 

ὙΠ εσι ον πτω. πὮ͵Ξὰ φτ οι έσεσ- σις 
"-ο Ξ- ἂν π Θπης ᾿, 

ὃς 

μο πεσν εν συσασ τλσοσ ὦ. 



ΘΩ 

᾽ ΡῸ 

ἄλευ᾽ ἃ δὰ, 
εἷ ͵ 

τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βουταν. 
« . κ ! " (1.2.2 
ὁ δὲ πορεύεται δόλιον ομμ᾽ ἔχων, 570 
Ἁ , »" 

ὃν οὐδὲ καντϑανόντα γαῖα χεύϑει. 

06 αλλ᾽ ἐμὲ τῶν τάλαιναν κἀξ ἐνέρων ττερῶν 

κυναγετεῖ πλανᾷ τε νῆστιν ανὰ τὰν 
’ 

παραλίαν ψαμμαν. 

661 ἄλευ ἁ δᾶ (αλευ ἴῃ ᾿ίθατα, ὦ δα Ργῖ., δοοθπίυβ δᾶᾷϊαϊ! 

5600.) φοβοῦμαι Μ. ἀλευ᾽ ὦ δὰ, ἀλευ ἁ δᾶ, ἀλευάδα οδίοτϊ. φο- 

βοῦμαι οὔτ αηῦ ὙΙΠαΟΡΟΠΘη565 ἄπο. 1116 βοπμο]αβίαθ ν 6] αἰν θη 

ΡΥῸ ἐχχλινε ὦ γᾶ, Ὑ6] σομὐτιπούϊη ργῸ νοοδῖϊνο ρδίγοηγτηϊοὶ ᾿Αλευά- 

δας Δοοὶρὶ νοϊαπί. ἀλευ δὰ Ηογηδηπ, ὑγταθύσατη ΘΑ] ΕΪΤῚ γαΐπιδ. 

ἄλευ δὰ, αὖ ἰγ85. {ὙΠ 6.71 οαὐα]θοίϊοὶ 56 θχοϊροσοηῦ, Ὀϊπᾶοτῖ, «αὶ 

ἰηϑυαιίδπι ὩΡΟΟΟρΡΘὴ 5] 5. Ποατ ραΐαῦ ρ]οββα Εὐγπι. Μ. ρ. 60, αὶ 

ἰηἰθυ)θούίο Αθβοῦγ]θα οο]]αΐο φεῖ: δα 1. 6. φεῦ γῇ ᾿Ππβίγαίατ, βι6ᾶ 

οἰΐδιη ἴῃ Εἰγιη. Μ. 15. Ἰϑρίταν ἀλευάδα,, ϑαπᾶοθιπαιθ. βουρύπγδτη 

βυμηδῦ αἸΐίοσα ΒοΠΟ]οστιπὶ ΔΘΒΟΒΥ]θοση ααδιηνΒ δθδαγᾶα ἰπΐοτ- 

ΡΓοίαϊῖο. Ἰίδαᾳαθ ποη διΒ8 Β.Π| ἄθ]οτο ἀ. ϑ'ϑᾶ φοβοῦμαι, ἰηπῖον- 

Ρτθίδιηθηΐαιη δα ἔπ] οἰθη ἄδηη οοπϑίχποίοηθηι δαατίαπι, τθοίθ 6͵θ06- 

γαπύ Π:ηδουΐ οὐ Ηθυηδμη : Τηΐϊβοῦϑθ ΘΠ ΠΟ ΤὩΔΡῚΒ ΟΥ̓ΑΙΙΟ αὐδπ) 

ΤΙΏΘὴ5 ΟΟηβίϑί. 

ὅθ8. ΟΟᾺΠῚ τηλ]ρηϊ ἐαβοϊηδίομθιι ἄϊ σον ν᾽ ἀϑέαχ, γρ. ϑολερὸν 

5080]. Ῥ,, ᾳφᾳαοᾷ γϑοορι Ηδυΐπηρ. δόλιον ἀμμ’ ', 6. Ἰδαθαπι, 60]], 

ἈΑρο]]οάου, 1], 1, 8. Ον!ά. Μοίδῃι. 1, 681, οοη]. ὙΥ̓ΊΘΒοΙθυ, 

805 ἀλλά μι6 οὐ ἐξ ἐνέρων 110}. ἀλλ᾽ ἐμὲ ΒνΆΠΟΚ, χαξ ἐνέ- 

ρῶν 80ΥρΡ81 δὰ βυβίθῃἑαμα 8. ΠῸΠΠΘΙΌΒ, 4ἱ ΘΟΠΆΘΡΘΓΘ νἹἀθηΐαγ. 

ὅ06. 67 χυγηγετει Μ. χυναγεὶ Ηογηδηπ, τ ἀοσμηηήπιπι οἐῆ- 

οογοί, Ποῖπᾶθ ψάμμαν ΡΥ. ψάμμον τοο, Μι ΠΙυᾶ ταθίπν Ὀῖηδουῖ 

6011, ΑὐἹβίορῃ. 1.γ5ϊβίγ, 1200. 



θ2 

Ὑπὸ δὲ κηρόπακτος ὑτοβεῖ δοόναξ 

ἀχέτας ὑπγνοδόταν νόμον. ᾿ 575 

510 ἰω ἰὼ πόποι, ποῖ μ᾽ ἀγουσιν ὁ -- 

πολύτιλανοι πλάναι; 

τί ποτέ μ᾽, ὦ Κρόνιε παῖ, τί ποτε ταῖσδ᾽ 

ἐνέζευξας εὑρὼν ἁμαρτοῦσαν ἐν 

πημοσύναις, ἐὴ, 

δ᾽ οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν 680 

παράκοπον ὧδε τείρεις; 
πυρὶ μὲ φλέξον, ἢ χϑονὶ κάλυψον, ἢ 

4 

ποντίοις δάκεσι δὸς βορᾶν, 

808. 609 Ηἱἷπο διηβίοροα ἱποϊριπηΐ, αποα ῥΥϊτητιβ 1π.6 116 χῖί 

Ηρεηδπη,, ἰἱοίηἶβ οδηΐα.. Δ ΙΟμΐ5 γοοθῖι δοοθᾶθηΐα : νυ. Ηδθίπι- 

βοοίμίαμα,, ΒΡ. ]Θὴ ΠθΙΠΘΙ στη δοϑυϊτηϑίογθιη, 1. 1. ρ, 818. -- 

χηρόπλαότος, «υοᾶ οββθῦ δχ οϑίᾷ ἤοίαβ, [00]. κηρόπακτος ; 1. 6: 

ΘΔ] Δ οογὰ οουαποίΐ, Μείΐποιθ. Ποίπᾶθ ρτὸ ὑσνοδόταν βρβοίοβθ 

ὑπνολέταν Ηδυΐαηρ. Αὐ Π]10ἃ ἀρποβοῖὶ Ρ]αὐαγο 8, ἀθ ἰτὰ οοἢϊ- 

Ῥοπᾶα ρΡ. 486, πϑᾳὰθ μΐο Ἰοοιβ τϑϑραΐϊν. ϑδπθ ἴο ναρᾷ, ἰθυσουθβ 

οχδριαῖα, Τϑαυϊθβοθῦθ πθασῖῦ; 564 ϑϑᾶάθιη ουγϑὰ δβδιάθο ἀοἴθβϑα 

εϑί. Ηδμῃο Ἰδβϑιϊαἀΐηθπι τϑίογαηὐ ΠΡδ6 τηοαϊ, δα ἢββύι]δθ ρϑϑβίου!- 

οἶδθ βἰ τη 1 ἀ] Πθτὰ ΤΘΠλβ81 ΒΟΙ 46 ᾿ηγιδηΐθ8 ; ἰΘΥΓΟΥΒ. οὗ ἀθ- 

τηθηίδ 8 ΒΕ 111]05 ΘΧΡΥΪχΪδ ἸρΒῖα5 ταϊβουδθ σϑηΐαβ., ΠῸΠΊΘΡΙΒ. Τη0 0 

ΒΟΥΪΤΟΥ οοποίξαι5, τηοᾶο Ἰδηρτᾶθ βα θ5 ἀθ πεῖ α8, 

510. 71 ἰὼ ἰὼ ποῖ ποὶ ᾽πόπ' οἱ᾽πό ᾽ποι πῇ μ᾽ ἄγουσι τηλεπλαγ- 
κοι πλάνοι Μ. πλάναι ᾿ἰργτὶ ρῥ]οταθθ. Ἐπηθπᾶαγιιηΐς β'6ἰ ἅ] 6 γ οἱ 

Ἡοιτήδπη. Ηἷἱο ἰὼ ἰὼ πόποι, ποὶ Γ ἀγουόσιν .. τηλεπλάνοι πλάναι, 

ΒΡΡΙοίο μαχραί Υ6] χϑονός. Ὀϊμᾶ. πάλιν Θχοίαϊθθθ. βιιβρίοαξαι, 

Μαοίμβικα πλάναι, ἰἄθτηααθ γϑίϑαθ δηθμοίϊοὶ οαῦϑα σολύπλανοι 

πλάναι, αἰ ἰηΐνα, βου ματα 8586 πιοπαΐί. 

814 πημοναῖσιν ἔ᾽ ἕ᾽ Μ. Οουτν. Ηδγηδηπ οὐ Ὀϊηδογῇ, 

Ὁ71. 18 μι6 ἰπβογαϊν Ε]ΤΏΒ]6Υ. Μοχ ποντίοιόι Μ. 
ψ 



αντ. 

μηδὲ μοι φϑονήσης 

80 εὐγμάτων, ἄναξ. 

ἄδην μὲ πολύπλανοι πλάναι 586 
γεγυμνάκασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπα 

πημονὰς ἀλύξω. 

χλύεις φϑέγμα τὰς βούκερω παρϑένου; 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

Ὁ8ῦ Πώς δ' οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης, 
τῆς Ἰναχείας ; ἢ Διοὸς ϑάλπει κέαρ 500 

ἔρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους 

Ἥρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. 

1Ω. 

Ποϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις ; 
90 εἰπέ μοι τᾷ μογερᾷ τίς ὧν, 

τίς ἄρα μ᾽, ὦ τάλας, τὰν ταλαίπωρον ὧδ' 

ἐτυμα προσϑροεῖς, δὅ96 

ϑεύσυτόν τε νόσον ὠνόμασας, ἃ 

582 ὁπ Μ. 

884 ΤΑΡΥῚ οἤοῦο ἰγτϊραθης, δηςούσαμη Ιομΐ, ΓὉἰτγαμηαῖιθ 

[0118 6886 ρϑυύβροχϑυιιηῦ ΗἩριϊήδηη οὖ Ε]ΒΙου. ϑ'ϑα ἐδιίηθηῃ ἢΐο 

ΥΘΥΒΒ ᾿ηὔουγ8}10 ἃ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ΙΒ ἀἰΒθραϊ αν : δὰ ροϑέ οομοϊίδᾶ- 

ἴοβ ἰδῆ ὁ8 Ρϑι ἰοἰγδροάϊδιη οὐ ἢθχδροάϊδιη ἀθουσγθηΐθβ ὩΤΩΘΙΌΓΣΌΠΙ 

ἰταρθίαβ οομοίϊς ἴῃ γουθῖβ σημονὰς ἀλύξω. υδθ αυἱ βοααϊίαν 
ΥΘΥΒῸΒ γα] ἷηθ οδηίαᾳ χγϑοϊίαθαΐασ, υὖ νἱαθίαν Ηοίτηβοθίμῖο, γϑὶ 

ΡούϊαΒ, αὖ ργοοᾶμ8, αβθῶ γσόθθ οδηθρϑίαγ. 

ὅ88 γυμνάιζεται Μ. 

ὅ98 ΤΑρτὶ ϑεόσσυτόν τε εἰ 591 λαβρόσσυτος. Νυταθτὶβ ῥτο- 
γα ἩΥΙΏΔΏΠ. 



μαραίνει μὲ χρίουσα κένεροις ὁ --. 

ὅθῦ0 φοιταλέοις, ξγ. 

σκιρτημάτων δὲ νήστεσιν αἰκίαις 00 

λαβρόύσυτος ἤλϑον, Ἥρας 
ἐπικύτοισι μήδεσι δαμεῖσα. δυο- 

δαιμόνων δὲ εἰνες οἱ, ἐγ), 

000 οἱ᾽ ἐγω μογοῦσιν; . 

ἀλλὰ μοι τορῶς 

τέχμηρον ὃ τι μ᾽ ἐπαμμένει 605 
παϑεὲϊν, τί μῆχαρ, ἢ τί φαρμᾶχον νόδου, 

δεῖξον, εἴπτερ᾽ οἶσϑὰ" 

60 ϑρύει, φραζε τᾷ δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
“έξω τορῶς σοι πᾶν ὕπερ χρήζεις μαϑεῖν, 

οὐκ ἐμπλέκων᾽ αἰνίγματ᾽, ἀλλ᾿ ἁπλῷ λόγῳ, διὸ 

ὅ94. 95 ΠΊΡῚῚ ἔογθ χέντροϊδι φοιταλέοιδιν " ἐ. ἐ᾽ Βθγηδηῃ 

Θογτοχὶῦ δὲ δά Ἰδοαπατα Θχρ]θηᾶδηι χέντροις φρένας Υ6] χεντγιαδιν 

οοηῃ͵θοῖί, 

ὅ96. 97 νηστησιν, αὖ νἱᾶθίαν, Ρ᾽. νγότιόσιν τοῦ. Μ. Ποἰπᾶθ 

Ἥρας ἰπβογυῖ Ηθυπιδη 6Χ βομο]ο Μοᾶ. τοὺς τῆς ρας; απυοᾶ απὶ 

Βουρϑιῦ ἰρ86. αὐϊάθιη ΠΟῺ ἰπίθρυϊοσα ΠΑΡ 556, 566. ΔΗ ΑΘΌΙΟΥ ΘΙ 

ΘΟμηΘηζα τι ΒΟ τπ5 6556 υἱάθίαν, Βαρρ]θιηθηύστη ἢντηδύ ν. 588. 

ὅ89. θ00ὺ ξίνες οἵ ἕ ἕ οἷ᾽ ἐγὼ Μ΄ τίνες οὗ Ῥ]οτίααο. 
008 τί μὴ χρὴ φάρμανον νόσου Μ. Ἐ]πηΒ]61 1 ορτδρίδπι Θπαθη- 

ἀδύοποπι τέ μῆχαρ; "τέ φάρμαχον νόσου - Ῥονέθοι! «, ΕῚ.. Μαντῃ. 

εἴ τι φάρμανον τηνι ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ, ΟἿ ΠΟ ΔΒΒΘΗΤΙΟΥ, 

θ0ὅ φράξετε Μ. φράζε τῷ 1071 ΠοΠΏΙ]Π οὐ Τ ρῃ. 

606 ὅτε Μ. ὁ 11. ὅπερ 6χ Εἰχιῃ. Μ, υ..1602,. 80. οὐ ΕΜ. 

αυά. ρ. ὅ82, 82, τὲ πὶ ὑγ85. νούβιιρ, αὖ ΒορῇοοΙβ βου παΐαγ, γϑϑ11- 

(αὖ Ῥοχβοῃ. : 

᾿ 9 



66 

ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα. 
πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

1Ω, 

610 Ὦ κοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανεὶς, 
τλῆμον Προμηϑεῦ, τοῦ δίκην πάσχεις τάδε; 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 615 

1ω. 

οὔκουν πόροις ἂν τῆνδὲ δωρεὰν ἐμοί; 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτεῖ" πᾶν γὰρ ἂν πύϑοιο' μου. 

12. 

610 σήμηνον ὅστις ἐν φαραγγί σ᾽ ὠχμασεν. 

ΠΡΟΙΪΜΗΘΕΥΣ. 

βούλευμα μὲν τὸ Δῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. 

1ω. 

ποίων δὲ ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνεις; θ20 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

τοσοῦτον ἀρχῶ σοι σαφηνίσας μόνον. 

614. νοὐ νυ  θιϑιὸ μου Μ. ΓΙΡΥΙ ναχϊδηΐ ἔοσθ αὖ ν. 520. ἂν 

πυϑοιό μου 8000]. Ρ. Βτγύμοῖ. Ρ 

617 Ἰμοροραίασ σοινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων. Ὅοῖρθᾶ 

ΤΥΔΏΒΡΟΒΆΙ, 

618 Πῖρυὶ ἀρκῷῶ ὅοι δαφηνίδαι, ᾳυοᾶ Θδ88θύ “1 να]θ90 ἀΐοογθ᾽, 

Βοααϊγιταν ἀρκεὶ ὅοι σαφηνίσαι δαΐ ἀρκῷ ὅοι σαφηνίσας : ἐαπίμπι 
τι {δὲ ρμαίϊοξεοῖ55ε εἰἰβοῖε. Τὰ ἀραϊΐ Ηδυίαηρ, Ὦοο ῥγδθβίδιθ 

ἰῃ 0] θχοχαηί Κϑοὶς οἱ Μοίμῃθκο. 
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1Ω. 

Καὶ πρὸς γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 

6020 δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

τὸ μὴ μαϑεῖν σοι κρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 

1Ω. 

μήτοι μὲ κρύψῃς τοῦϑ᾽ ὅπερ μέλλω παϑεῖν. 625 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 

12. 

τί δῆτα μέλλεις μη) οὐ γεγωνίσκειν τὸ πᾶν; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

620 φϑόνος μὲν οὐδεὶς, σὰς δ᾽ ὁκνῶ ϑραάξαι φρένας. 

ἀάχθομη οἵ 
μή μου προκήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυκύ. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

ἐπεὶ προϑυμεῖ, χρὴ λέγειν" ἄκουε δή. 680 

ΧΟΡΟΣ. 

πήπω γε" μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς καμοὶ πόρε. 

028 τοῦδε τοῦ δωρήματοό Μ. οἱ ρ]οτίᾳῃι!θ. τοῦ οταί{ὑππὸ 
ἰδΥῚ ρᾶυοὶ, τοῦδέ ὅοι ΤΌΣΠΘΡΕΒ. 

624 μιὴ ΡΥ. οὐ Βαρογβογίρβί 866. Μ. 

626 μᾶσδον ἡ ὡς ἐμοὶ Βτύποι. μασδόνως ἢ ̓ μοί ΕἸΠΕ] οἷο 
ϑαοίοτο Ηθυτήϑηπμ, δααϊύα Θοηθοίαγα μᾶσόον ὧν ἐμοί. Ὑαϊρδίδτιη Ηο- 

ΤΊΘΙΪΘΟ μελάντερον ηὔτϑ πίδόη, 1]. 4, 817, οὐ Τιγβίδθ Ἰοοἱβ 7, 12. 81 

ὑαθηύαν ΒΟΚΚΟΥ (Ηοιπθυῖβοηθ ΒΙ ον Ρ. 814) οἱ Μοίμθκθ. ΑἸτίου 

ΔΟΟΘΡΙΒ86. γἱἀθίιν 5080], Μϑᾶ., ααἱ δἀβϑουρϑις σὸ ἀχούειν, γϑυθα 
ὡς ἐμοὶ γλυκὺ, ὨΪΒΙ [ΆΠ1ΟΥ, ἐπεὶ ἐμοὶ γλυκύ ἐότι Ἰηἰογργοίδίτβ. 
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τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον, 

680 αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τὐχας" 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω. πάρα. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

Σὸν ἔργον, Ἰοῖ, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 685 
ἄλλως τὲ πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός. 

ὡς ταἀσποκλαῦσαι κἀποδύρασϑαι εὐχας 

080 ἐνταῦϑ', ὅπου. μέλλοι τις οἔσεσϑαι δάκρυ 

πρὸς «τ«ὧν κλυόντων, αξίαν τριβὴν ἔχει. 

1ω. 

Οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί μὲ χρὴ, 640 

σαφεῖ δὲ μύϑῳ. πᾶν ὕπερ προσχρηζετε 

πεύυσεσϑὲ" καίτοι καὶ λέγουσ᾽ αἰσχύνομαι 

640 ϑεόσσυτον χειμῶνα καὶ διαφϑορὰν 

μορφῆς, ὅϑεν μοι σχευτλίᾳ προσέπτατο. 

629. 80 αὑτὴσ Μ. ἱστορήδομεν οὐ λεγούσαό Ρι. Μ. 

6081 Ῥοβύ βίσορῃδη εὐ ππθ ἐν ἐ5 απδίίαοι, ὅ88ὅ---88, ῬΤΟΠΙΘΙ ΘῈ 

ἸΟΠ5. ΠΟΙΊΘΗ., ΚΘΠΒ., Του αηδὴ ἀθοϊανδυθγαῖ, ροϑῦ ἀπ βίο ρ δὰ 

ἰοίίἀθηη ἰγπιοίγῖβ, 606---9, αὐἱθ ἴρ86 50 οβίοπαϊς, [ἤνουβοὸ ογαϊηθ 

610---18 46 Ῥτοϊηθίῃ 6 ΒΡ] οῖο, ΒΒ. οΠμοσα για δηὐ  Πούϊοα ἀθ ΤΟῊ 18 

ἸΦθοΥῚθὰ5 ἀριταγ : τιΐοταιιθ Ἰοοὰβ 6. 18 θα πιθ. ὈΪΏ18 ὙοΥβίθτι5. οἷι- 

Ρί4ο ἱπίουυορδηίβ οὖ σγανγαίθ γϑβθροη θη 15 αἸΘΥ ὈΙ πὰ ΘΟΙΡ ΘΠ ηα{. 

ἘΟΒΡΟΠΒΙΟΠ ΘΠ) ΘΗ νουθῦ ἩΘΥΙΏΔΠΠ., ΡΘΙ Βίηρα]α, ρουβθοσθαβ οδί 

ΙΌΡΘοΙςγ, Ααἀαϊίαν ΟΠΟΥῚ οἸαβα]α απο Πἃτῖα, 

θ034, 85 ΤΔΡὈυ] ὡς» ὡς χ᾽ (810 Μ.), ὡστ᾽, ὡς ΓΑ Ποῖ 6 ὅποι 

. 

μέλλοι Μ. ὅποι οἱ ὅπη μέλλει 111, ὅπου ἘΠ]οηα, Ἡδτίπιηρ, 

θ89 ὀδύρομαι Μ. οὐ ᾿θυ1 ρ]ουίαμθ, δάβοσιρίο γρ. αἰόχύνομαι. 

ὙΝΊΘΒ6]ΟΥ βιιβρίοαίαν. ὀρίγομαι. ὃὅθ4 ργᾶνα ἰϑοίίο ἱπίουργοι δᾷ 

ν. 6084 γοβρίοιθηῦ ἀθθο ον] νἱάθίτιν, 



“Ἀεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πωλεύμεναι 646 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 

λείοισι μύϑοις “ὠ μέγ᾽ εὔδαιμον κόρῃ, 

θ406 εἰ παρϑενεύει δαρὸν, ἐξὸν σοι γάμου 

τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 

πρὸς σοῦ τέϑαλπται καὶ συναίρεσϑαι Κυτεριν 650 

ϑέλει" σὺ δ᾽, ὠ παῖ, μὴ ᾿πολακείσῃς λέχος 

τὸ Ζηνὸς, ἀλλ᾽ ἔξελϑε πρὸς “έρνης βαϑυὺν 

θῦ0 λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρὸς, 

τς ἧς ἂν τὸ «ἴον ὄμμα λωφήσῃ πόϑου", 

Τοιοῖοδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασιν θδδ 
συνγειχόμην δύστηνος, ἔστε δὴ πατρὶ 

ἔτλην γεγωνεῖν νυχτίφοιτα φασματα. 

θῦ0 ὁ δ᾽ ἐς τὲ Πυϑὼ καἀπὲ Ζωδώνης πυκνοὺς 

ϑεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάϑοι τί χρὴ 

δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα. 660 

Ἥχον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 

.642 αἰεὶ Μ. Ιἄδα Πἰθον βουναγιῦ ουτιδῖὴ Ηοιηθυϊοδμ σπσωλευ- 

μιδναι. ΟΥ̓ εἰδοιχνεῦσιν ν. 122. 

648 εὐδαίμων ΡΥ. ο ϑὈροιδουρδιῦ 5860. Μι ΠΙυὰ ρῥτοθδῃηῦ 

ΕἸΠΊΒ]ΟΥ οὐ Ἡουτήδηῃ. 

6047 συναίρεόσϑαι Κύπριν τϑοῖθ συγουδιάδσαι ΘΧρΟΙΪ 5080]. Μ., 

ἤδ]6 ϑέλει συμβοηϑῆσαι αὐτῷ χαὶ τὴν Κύπριν 5080], Α, 

θ64 ΤΥ] νυχτίφοιτ᾽ οἱ γυχτίφαντ᾽ (ϑῖ6 Μ.) ογείρατα, απ8θ 

οδὺ ροθθα ὁ ν. 662 1|αΐα. γυχτίφοιτα δείματα, ϑιυθρίοδξαν 

Δ, Νάιοῖ, 0011. Τγοορν. 225. Ἡσῖο Ἰοοο ἀρ ϊα5 γιάθίαν γυχτί-- 

φοιτα φαύματα : τη αἰοβῦϊτι5 φάσμα γυχτὸς ὅορῃ. ΕἸ. 502. 

0017 φίλωι Ρ᾽. φίλα τθο, Μ. φίλα δαΐ φίλον οθίουϊ, 
7 



το 

χρησμοὺς ἀσήμους δυσκχρίτως τ᾽ εἰρημένους. 
600 τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν Ἰνάχῳ 

σαφῶς ἐπισκήπτουσα καὶ μυϑουμένη 

ἔξω δόμων τε χαὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμὲ, Θθῦ 

ἄφετον ἐλᾶσϑαι γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις" 

χκεὶ μὴ ϑέλοι, πυρωπὸν ἐκ Διὸς μολεῖν ᾿ 

θ6Ὁ κεραυνὸν, ὃς πᾶν ἐξαϊστωσοι γένος. 

τοιοῖσδε πεισϑεὶς “οξίου μαντεύμασιν 

ἐξήλασέν μὲ καπέκλεισε δωμάτων 670 

ἄκουσαν ἄκων" ἀλλ᾽ ἐπηναγκαζέ νιν 

Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 

0610 Εὐϑὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες πδας, πνρλῇ 

ἤΜαν, κεραστὶς δ᾽, ὡς ὁρᾶτ᾽, ὀξυστόμῳ 

μύωπι χρισϑεῖσ᾽ ἐμμανεῖ σκιρτήματι 6Ἷ5 
ἥσσον πρὸς εὔποτον τε Κερχνείας ὑέος 

ο΄ Μέρνης τὲ κρήνην" βουχόλος δὲ γηγενὴς 

610 ἄκρατος ὀργὴν "“4ργος ὠμάρτει, πυκνοῖς 
ὕσσοις δεδορχὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους. 

669. 60 ἀσήμως Τυΐπ. α]απ6. οϊπᾶθ ἦλϑε βάξις ἸΡτὶ 

- Ῥδυοῖ, αυοα ΠΘβοῖῸ δῃ ργϑθβίθί. 

608 ἄφετα αϊοὶ 6ὦ δηΐμηδ!α ααδθ ἴῃ ἰθιηρίογαμη ἀϑαπὶ ἃ 

ὀϑίουῖβ βορτορδία Προ ναρᾶτὶ μαι ραπίαν, πιοπιῖῦ Β]οπΙ 6], 

θ64. θῦ πυρωτὸν Μ. Ἡεἰπᾶο Ἰἰργὶ ἐξαϊστώσει : ὁοττ. ΒΙοπΙ- 
Πο]α. 

6067 χἀπέκλειδσεν Μ. 

618. 14 χερχνείαό Μ. οὖ 5010]. Μ. χεγχρείας , ἔογτδια γὰ]- 

βϑτοτη, ρ]οτίᾳθθ. Ποίπᾶθ ΠΡ τὶ λέρνης ἄκρην τὲ (δῖ. ΜῈ) γ9] ἄκραν 

τὸ Ὑ6] ἄχρον τε. ΕΧ 5680]. Α. Μέρνης τὸ κρήνην δηΐου, ἀχτήν 

τε Λέρνης 601]. ΒΙοταῇ 614, Μέρνης τ᾿ ἐς ἀχτήν Ἠθγπιδηπ. ἄκραν 

τε, 4υο 5080]. Μ. Βαρθυΐδβο νἱἀοίιγ, ὑαοίαν ΥΊΘΒΟΙΟΥ. 
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4 ἢ Ϊ ἂ 4, γ. ἡ 

ἀπροσδόκητος δ' αὐτὸν ἐξαίφνης μόρος 680 
“ «ὦ 2 Ν Ν 

τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν. οἰστροπλὴξ δ᾽ ἐγὼ 
»- - μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 

680 ΑΚάλύεις τὰ πραχϑέντ᾽- εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὃ τι 

λοιπὸν πόνων, σήμαινε" μηδέ μ᾽ οἰκτίσας 

σύνθαλπε μύϑοις ψευδέσιν" νόσημα γὰρῥ δβδ 
αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους. 

ΧΟΡΟΣ. 
ν " γ, »-»ὝἪἬἮ 

Βα ἔα, ἄπεχε, φεῦ. 
θ8ῦΌ οὐπώποτ᾽ οὐπωποτ᾽ ηὔχουν ξένους 

μολεῖσϑαι λόγους ἐς ἀκοὰν ἐμὰν, 
γὰ 

οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα καὶ δύυσοιστα, 690 
πήματα, λύματα, δείματα κέντρῳ 

ψύχειν ψυχὰν ἀμφάχει. 

ΟΥ αὐτὸν αἰφνίδιος ᾿ἰρτῖ. αἰφνίδιος αὐτὸν Ῥοΐϑοῃ. Ηδ8γ- 

ΟΕ ρίοββα ἀφνίδια " αἰφνιδίως, ἀφνω υϑὶ, ἀφνίδιος ἘΠπΙΒ]ΘΥ, Ὠ11- 

ἀοτῖ αἰφνίδια Ἠδτιπδημ. Βθμθ ἐξαίφνης, ἴῃ ΠΡΥῖβ ΠΟμΉ}]118 ῥτὸ 
ταἰογργθίδίλομθ δἀβουιρύαμη, αδιβέοσα οὐ Ἡθιτηβοϑίῃ. 

680---82 ἐτι λοιπὸν πόνον Μ. ὁ, τι Ταχμθρθαβ. πόνων ᾿|ἰρτὶ 

ταα!. Ποὶπᾶθ ψευδεόόιν γ᾽. Μ. Ἡοχιθιῖοα μηδέ τέ μ᾽ αἰδόμενος 

μειλίδσεο μηδ᾽ ἐλεαίρου, ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον, Οαγ88. 8, 90, αθοτί 

8080]. Μ. 

θ682---88 υίμααο Ρτοιιθίμοὶ γϑγβῖθιιβ 682---86 γϑυϑῖθαβ χαΐπ- 

αὰθ θ687---41 Ιο τϑϑροπᾶβθί. ϑ'ϑαυϊίαν ἡδιγϑῖῖο, ἴῃ αι ΒΟΙΠΠΪΟΙΙΩ 

ἀρ] πθηΐα 642---51 ΟΡΡοπαἰαΥ τηΐβοσδαθ ὙἱΥρΊηἷβ5 ΘΟ] Π1οὴἱ 6170 ---ἴ9. 

ΗΙβ Ἰοοὶβ ἀθῃδυ! δ ̓ ἰθτροπ αὐ. ρουϊοα Πα Ἶτπ8 ἔοσαδθ 8, 8. 2, 4, 

2, 4. ΑαἸϊιοῖζαχ οἸδιβα]α αὐπδίογπδιῖα 680---88, 

θ86 οὐποτ᾽ οὐποτ᾽ ηὐχόμην Μ. ηὔχουν 5680]. Μ. οὐ ΠΡ τὶ 

ΠΟΠΏ.]11. οὐπώποτ᾽ ε111, απᾶθ πυχηθτοβ τοϑυϊταϊς ΗἩθυταδηῃ. 

687 καὶ οὐ Μ. 

᾿ 088. 89. ΤΑρτὶ δείματ᾽ ἀμιφήκει κέντρῳ Ψύχειν ψυχὰν ἐμάν. 
Ψ 
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690 ἰω ἰὼ μοῖρα μοῖρα, 
, 9.1.3 Ἂ εἰ 5 ὅν 

πέφρικ᾽ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν Ἰοῦς. θθῦ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 
! ! ͵ 

Πρῳ γε στενάζεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ" 

ἐπίσχες ἔστ᾽ ἂν καὶ τὰ λοιπὸ προσμαϑῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

λέγ᾽, ἐκδίδασκε" τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκὺ 

09ῦΌ τὸ λοιπὸν ἄλγος προὐξεπίστασϑαι τορῶς. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 
Ἂς ! - 

τὴν πρίν γε χρείαν ἡνυσασϑ᾽ ἐμοῦ πάρα τῶ 
χούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ ἐχρήζετε 
τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης " 

᾿ Ν - ᾿ ! ᾽ ι ἢ Ν , 
τὰ λοιπὰ νῦν ἀκουσαϑ᾽, οἷα χρὴ παϑή 

100 τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νξεανιδα. 

σύ τ’, Ἰνάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους τῶν 

ϑυμῷ βαλ᾽ ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐκμάϑης ὁδοῦ. 

Απαρδοβίοβ γθϑίθαι οἦθοίο ἐμάν, αποὰ ὃχ γϑῖϑιι θ80. ἰνυθρβῖβδο 

υἱάθίαν, οὖ ἰγδηβροϑίίο ἀμφήχει Υ6] ρμοίϊπι8. ἀμξιφάκει. Ηθυμιϑηπ 

ΟἸλΪ880 δείμιατα βουῖρδιὶ ἀμφήκει σὺν κέντρῳ. Ὀϊπᾶοχῇ ἀραϊι δείματ᾽ 

ἐμάν οὐ φήξειν ψυχάν ἴογθ ὁχ Μοίποϊκιϊ οοηῃ)οοίατα,, ἀπᾶθ ]000 
ΑἸ 8511}}1}} 5᾽οὈ». ΕἼοΥ. 88, δ᾽ πυϊημῖτηθ σομπιπιθηδαίαν : 01 ϑηΐτη δηϊ- 

ΤΛῸΒ ἰην αϊα, αὐ ἔθυγατη τΟθρῖηθ., Ρϑα]]ατα. οουτοῦϊ (ἐξαναψη χει) 

αἀἸϊοίταν ; μῖο βαθὶτιβ ΠΟΥΤΟΥ δπϊτηιι πὴ ρου ροίδοις, ψύχει, ϑισαῦ 

Βαμα, 100 Εὐχίαθ οοην οὶ! ἢδρ61}10, κέντρῳ, Ροιοαϊβαθ ρ θ᾽ δηΐαν, 

βαρὺ τὸ περίβαρυ κρύος ἔχειν. 

090. 91 ΑἸίογαπι ἐω ἀοϊθπάπμ νἱἀοίαν. οἰημάθ ἐσιδοῖσα Μ. 

692 πρῶγε ΡΥ. πρῶιγε 560. Μ. πρὸ.γ8ὲ 100. οἱ 816. ψυ]ρο. 

πρῷ γε Βτγιμοῖς. πρῷ “μδίο ρυΐμιβ ϑόορμ, Τυδοῖ, 651. ῬΙαίο Ῥαν- 
τσ, Ὁ. 185 

102 ϑυμῷ μάϑ᾽ Μ. Ἰδποηάαίο, οθίοτϊ. 
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Πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 

στρέψασα σαυτὴν στεῖχ᾽ αἀνηρότους γύας" 

7085. Το Ιομΐβ ΟΥΤΟΥΡΒ τη]έα οἵ ἀοοΐα, ἴδιο ρῥίυτα οἱ ἀοο- 

ἰογα αὐτὴ γ6]15, βουῖρία βϑιιηῦ, Ι͂ἢ ἀπίγθυβαχῃ ὑγῖο, ἰθηθπᾶα. Ῥυῖϊ- 

ΤΠ ἰηΐθι ΟἸΉΠ65 581 6101} ᾿ ΘΥΡΙ ῦθ5 σοηυθηϊ,, πα 60 δα να μι 

Ἰοοογάχμη βἰθαγα ΥΘαΙΡῚ ΠΟ ΡΟ886. Νϑῖη ρϑιοὶθ ϑχοθρίϊβ, αὑδθ 

ΑΘΒΟΒΥΙΙ οἰνιθαβ θθη6 ποία ογδηΐ, γα γ6] 6Χ ἱπΟ θυ 18 ΓΌΠΊΟΤΊ- 

θὰΒ ρϑμᾶάθῃί ν6] ρ]δμθ ἔδθα]οβα βαμὶ. ΑἸέθγαμ οϑύ, ααὐὰᾷ 6χ Εατορἃ 

ΒΘΡ θη ΠἼΟη811 ἰγδηδίο ΒΟΒροῦο ΟἸμητηθυῖο Ρ6Ὶ Αϑίδιη οὖ οχίγθιηδϑ 

ΟΥΘΩἐἶ8. οὐδδ ἴῃ Αθρυρίύατη [0 συϑηϊΐ, δ0 ἸΔΡΏΟΡΘΙΘ οἰγδηῦ αἱ 681} 

οΧχ Αβίϑ τυσβαβ 'π Ευτορϑιὰ γοαποίδπι ρθὲ αἱ ἰπηαπι οσοἰἀθηΐθιι οἷτ- 

οὐμηδραηΐῦ,. Τδιῃ ταϊσϑτὴ {16 718 ΤΘΡ]]ΟΔ ]Ομθη. ὯΘ6 ὙΘΥΡῸ αυϊᾶθπὶ 

Β'ρηϊβοῦνῖ μοδία, οὐδίδηίαπθ οὐ 4118 ἀθ ψαΐϊραβ ᾿πὔτϑι ΤΟ ΘΒ 

οἱ θὲ αὰδ0 ἅθ6 ἰοτύϊα ἰὐ]ορίδα ἔα θα] ἰγδαπηΐασ, [1 δηΐϊ αασπὶ 

οοημδίοί Ηθγοῦ]θιη οὀχίγθμηα, οσοιἀθηΐ8 Ιοοα ρογᾶργδίαγαμι ἃ Ῥ͵ο- 

τηθίῃθο ἰίοῃ ϑἀοοίαμπι 6586, Ποὺ ραΐο 15 ἔδσθ θϑᾶβθιη Αθβοῦυ] πὶ 

ΘΧΡοβαῖβθθ, 568 ἴζὰ ροίϊι8 Θομβογιηδβ88 αὐγίαβαθο {Δ Ό.]86 ρᾶγίθβ 

βθορτδρ ΐοαβ, αὐ αἰ ζουὶ δἰΐθσατη ὁρρομπογϑὶ οὐϑυπηα 8 ἴθυσᾶθ Θη87- 

τούϊομπθιη ἔθσθ ἰηΐθρτδηὶ ΟΟΙΡ]ογού. Τογίαμη δαᾶο, απο Υἱγὸβ 

ἀοοίοβ αὐαἱ ἢ Ὠδ5 168 ἱπαυϊδίγογαπῦ {ταβίγα Παρυΐϊί. ὙΑΥ15. Θηΐπὰ 

ῬΙθυαὰθ αὐ 0115. δὶ δαηὲ αὖ Ῥγοιμθίπθι οὐ αρρ!ίοστα ]οθο5 46 

ἸΟΙΒ ΟΥΤΟΙΡαΙΒ. Ἰηΐθυ 56 ΘΟΠΟΙ]ΠΙύθηΐξ, αὐὰπὶ ροδία ρΓῸ τ6 ἄϊνουθα 

αἰνουβαβ γϑίϊοηθβ βϑοιίαβ 810. Ι͂ἢ ποβίγϑ ἰγταροθαϊα αὐστὰ ΙΏΔΟΒΙ 

ΠἸϊδιη, αὖ Ῥύοτηθίπθαμη ΘΟΠΥ̓ΘΩΪΓοῦ, ἴῃ ΥΘΙΔΟ 15511η88 ἰθυγδθ ρᾶγΐθ8 

αραπχίθβοῦ, ἤδὸ οσοδβίομθ ἀαία οἰϊδηὶ Υϑ]] ασαστη [67 τα ὈΣ ΠΘΥ 

ϑαούατη ρθι Ἰοηῃρίπασδ οἱ ἱρποία βου] νοϊαϊῦ, [πὶ ΘΌΡΡΙΙοΙθ 5 νϑσο, 

Υ. ὅ88 544ᾳ., ἰγχϑηδίο Βοβροσο ΤΏγδοϊο Ρ61 Αβϑῖδθ απϑη ΨνΟΟΘΔΠ.Π5 

ἸΠΪΠΟΥΘΠῚ ΡΟΡυΪΟ85 Ουυιδιηααθ ἴῃ Αορυρίαμπι Ρϑυνϑηϊ : 101 πὶ 

ΠᾺ]116 οδαβα ογαΐ ἃ. 51 ΏΡ]}10] αἰτθοΐδαιιθ νἱὰ ἀἰβοθᾶθηαι. Αθβοῦυ]ὰβ 

δαϊθπι ΠῸΠ τηᾶο᾽5 ἀαδτα οϑίουὶ Ῥοδίαθ ἔγαρῖοὶ θαβάθιῃ 0] 85. Ὁ ]1- 

αὰθ ϑοάριῃ τηοᾶο ἰγδοίδηδεαβ ο5886 ραΐαυ. Ηπ7ὰ8 Γγ6ὶ ΘΧθιΡ] τὰ 

οχίαῦ Ῥϑῃίμοὶ τοῦθ, αι ΕἸ ΘΙ τη γ. 25 ἴθ ῬΔΥΔ580 ἃ Βδ8ο- 

ΟἾ15 ᾿πἰθυξθοίατη οθ886. αἱοιί, ἴῃ ΧϑηὐΥ8. γογῸ οὕτὴ Ρ]υΥτηῖ5 δποίο- 

τῖθυΒ τηοπίθπι ΟἸΠΔΘυοπ θὰ ποιηϊηδυθίθί. 

104 β᾽ο Μ. οἱ ρ]θυΐααθβ. Ῥαυοὶ τρέψαδσα, ᾳιοᾶ τοοθρὶϊ 
͵ 10 
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ἰ Α 

τοῦ Σκχύϑας δ᾽ ἀφίξει νομάδας, ὁὲ πλεκτὰς στέγας 

σπεδάρσιοι ναϊουσ᾽ ἐπ᾽ εὐχύκλοις ὄχοις, ΤΊ0 

ἑκηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι" 
Γ Ν - 5 Ν --- « ’ 

οἷς μη πελαζειν, αλλὰ γυϊ ἀλιστονοις 

χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐχπερᾶν χϑύόνα. 
" " " " ᾿ " 

᾿ς Ἕ ΓἼ ἧς ( Ἢ 

110 λαιᾶς δὲ χειρὸς οἱ σιδηροτέκτονες 

Ηδγϑηη, αὖ ἱῬΟΙρΘΥΘ ρούϊι5 Ὑϑυβιιβ Οὐ θηΐθπὶ 481} 86 ΤΘΓΟ ΥῸΓ- 

ἰογθ᾽ Ιο ἀϊοογοίαγσ. ὅὅϑᾷ στρέψαδσα ἴπ Θᾶτπι οδάθιο νἱάθίαν ατι86 

πημο ῬΙοΙ ΘΙΠΘαΠ) δβρίοϊῦ, ἴοχ 8110 ο5 ργδάυστησαθ οοηγογίοί, 

Ποίμᾶθ ἀνηρότους γύας ῬΘῚ ΟΧΥΙΠΟΙΟΙ ἄϊούιπι οϑέ. 

106. 7 νέουσ᾽ Μ. Ῥοίμάθ γυ]ρὸ ἐξηρτημένοι, απο ααυπὶ 

δοσυβαίϊναμι τόξα Ῥοίϊ8 τϑαυΐτογοί, ὈΙηΔου δουρὶ ἐξηρτυμένοι 

(81. Αὐπηθ] 18 η8). οΟΘ68 β8θρ6 οοηῃίαπηδαηΐαν, ΗΘΒΥΟΙἶ8. ἐξηρ- 

τημένοι " κρεμόμενοι " κδχού μημένοι, απιϑηατη ἸὨ ουρυθύδ ΟΠ τι1η δΙίονἃ 

δα ἐξηρτυμένοι ῬΘΥΠΉΘΥΘ νἹ θέαν, 

108 Μίτθ ἁλιότόνοις γύποδας ᾿ἰθτὶ ἔργο ομιμθβ. σόδας Ταΐ- 
ὭΘΡα8. Μοηβίγαμη ΘΙ ΟΧ σὑοοθ γυῖα Θ᾽ υδαθθ ἱπίθυργθίδίϊομθ 

πόδας οΥἴατα 6586 ᾿ἱπίο]]οχὶῦ Ηθυτηδηη, οὐὐπ85 οργορίδηα ΘΟη οί Δ ΠῚ 

γυὶ ἁλιότόνοις, ΔῸ ἴρ80 ποῃ γϑοθρίδιῃ, τηθσῖίο ργοραγαηΐξ β0Ποθ- 

ἸηΔΠ, Ηοἰηβοοίῃ, Μοίποιθ. Ηἷἴο βοβοϊίοῃ πουϊοίπθη Γύποδας" 

ἐϑνος ἀντὶ τοῦ Γηγενεῖς δὰ αϑρίᾶα5, αυϊ ἃ Βουίρίου!θυβ ΒΥ Ζδη ἢ 8 
οἴΐδιη Γήπαιδες γοοδηΐξαι, τϑίβυ θη ἅτιπὶ 6886 τηοητΐ, 

110 Ηΐο πδιγαύοηθη Πῖδ16 ρουβροχὶὶ Εοίβ Ρ. 24. Ναπι βιρτα 

ΔΡ αἸίοτα, (ἀοχίγδ) ραυίβ ουιμδαβ Νοιηδᾶθβ, 80 αἰΐθυα (186 ν8) τὰδύθ 

(οχίθυτιιη) μροθαῦ. Ναμπο 8 Ομ Ιγθο5 δᾷ βἰηϊβίγατη Πδοϊζαμίθβ 

νἱΐαγθ 0 Θίπσ, θα ἸΟΠΡΙαΒ. ρτορ θβϑᾶη ὁΧχ Νοιηδάστῃ ἰθιγα ἴῃ 

Δ᾽ατα ϑογίῃῖαθ τορΊοπ θη ὑγ88115886. ραίοί, αἰοᾶ οὐδ γο 15. ἐχσδ- 

ρᾶν χϑόνα Βἰρηϊβοαίαγ, ἨΐΒ ἀθοϊαγδηϊβ ἄπο Ὑϑυβιιβ Βιιξῆρο θ 

Ροίογδηύ. Οδίθυιμη ΟΠ ΔΙ Υ 65 διδηροτέχτονας, ααἱ ἴῃ Ῥομέ Επχῖηὶ 

Ἰἔουθ πη ΘΙ Ἰ ἀ1οη811 Βοᾶθβ Παρορθδηῦ, οὐΐδιη ϑϑρύ, 718. 806 ἴῃ ὅογ- 

[Ὠΐαπὶ διδηρομήτορα ΑΘΒΟΠΥ]ὰ8. ἐγδηβίονί, 



τῦ 

οἰκοῦσι Χάλυβες, οὖς φυλάξασϑαί σε χρή. τᾶῦ 
ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ προσπλατοι ξένοις. 
Ἥξεις δ᾽ “Ὑβριστὴν ποταμὸν οὐ ψευδωνυμον, 

ὃν μὴ περάσῃς, οὐ γὰρ εὔβατος περᾶν, 

11 πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καυχασον μόλῃς, ὀρῶν 
ὕψιστον, ἔνϑα ποταμὸς ἐχφυσᾷ μένος 720 

χροτάφων ἐπ᾽ αὐτῶν" ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 

κορυφὲς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 
βῆναι κέλευϑον, ἔνϑ'᾽ ᾿“μαζόνων στρατὸν 

120 ἥξεις στυγαάνορ᾽, οἱ Θεμίσκυραν ποτὲ 

Τ12 πρόσπλαύτοι 1ἰθτὶ, ααδπη ουπιδπὶ Ὑἱοβαῃ οοΥτοχίς Ε]Π18- 

ἴθγ Ὑ 86 Ὁ. 5704: 

713 ὑβριστὴν γα]ρο. τὸν Ἀράξην, παρὰ τὸ ἀράσόειν καὶ 

ἠχεῖν τὰ χύματα αὐτοῦ 5610]. τοῦ δὲ Μασσαγετικοῦ τούτου ᾿Αράξου 

μέμνηται καὶ Αἰόχύλος, καὶ ἀρέόχεται καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ ἀρασόειν 

χαλεῖσϑαι αὐτόν Ἐπιδίδίῃ, δᾷ Ὀίοηγβ. Ῥοιΐθρ. ν. 789. [πᾶ8 ροϑὲ 
ΒΟΡουίθ!]ατι Ἡθίτηβοϑίμ ἡξεις δ᾽ Αράξην, νοθοπὶ ὑβριότήν» ἰπίοι- 

Ῥτθίὶ ἰΥΙ θΘη8. ργϑϑίου ρυο θδὈΠΙαΐθιη. ὥρθοΐοβιτβ Ἡθυηδηῃ Βαρρ]οὺ 

ὄμερδναῖς ᾿Αράξην κύμασιν κυχώμενον. δα ἢᾶθο ποὺ ρούϊιβ οὐαὶπθ 

οἤἶβυθῃᾶδ ογδηύ : ᾿Αράξην πσ. οὐ ψ., ὅμ. ὑβριστὴν χκ' κ' ΜιΔοπίαν 
γϑίουοβ ἰπίουρυθίθβ ΑΥ̓ΑΧῚΒ ΠΟΘ ΠΟῸῚ ἰθρίβθθ, 564 οοριδίοῃθ 

ΒΆΡΡΙΘ μασι ραΐαθθθ. Αἰαὰὶ ααὰπὶ ποιηθη Πα 80 ΑΘΒΟΏγ]Ο ΟΠ 

ΟΠ ΒΒ 6880 οὐ 65 ἰρϑᾶ οἱ δαϊθοϊπηι οὐ φευδῶνυμον ἀοοσοδῃύ, 

βΒθαθίαν αὐ τοοίθ Ὑβριστὴν Βοιρβουϊηῦ βομάϊα, ὙΥΘΠ]απον, ϑομῦ- 

τϑῆη. ΟὈβοῦγϑ, ραΐο, ἴαπιὰ δα ροδίαμη ρϑυυ θπθγαὺ βπτ  η15. οὐ} π8- 

ἀδιη, οἱ ῥτορίθυ Δαθδυ Τὴ ππηροίαπη Βοιαϊ πυτατι8. ΠΊΟΥΘΒ. ἱπποϑρῖ- 

[4165 00 ποιηθῃ ἱπα 1410, αὐ ἱπ τορίομθ δαγίἕοτα Πανίαπι Ῥ] πα Ομ ΘΠ 

ΘΟΙΠΠθιηο δὲ Ώ1}}} σΘΟΡΊΆΡμΟ οορπηϊνπθιη (Υ. 802). 6 ἩΗγθτβίο 

ΑΘΒΟΆΎ]60 ποὺ ἀππτὴ Δ ΠΥ ΡΟ886 υἱἄθίαῦ., Θῖιμ ΘΧ Ροδίδϑ 56Π- 

θα ἤθαπθ ἰῃ Ῥομῃύαιη πθῆπο ἰπ Μαθούϊμι ϑθαμπαϊ. 
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κατοικιοῦσιν ἀμφὲ Θερμώδονϑ᾽, ἵνα 125 
τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γναϑος 
ἐχϑρόξενος ναύταισι, μητρυιὰ νεῶν' 

αὐταί σ᾽ ὁδηγήσουσι καὶ μαλ᾽ ἀσμένως. 

120 ᾿Ισϑμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 

Κιμμερικὸν ὕξεις, ὃν ϑρασυσττλάγχνως σὲ χρὴὴ 180 

λιποῦσαν αὐλῶν ἐκπερᾶν ΙΠαιωτικὸν" 

ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰσαεὶ λόγος μέγας 

τῆς σῆς πορείας, Βύσπορος δ᾽ ἐπώνυμος 

130 κεκλήσεται" λιποῦσα δ᾽ Εὐρωπῆς πέδον 

ἤπειρον ἥξεις ᾿“σιάδ᾽. ἀρ’ ὑμῖν δοκεῖ 785 
ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πανϑ᾽ ὁμῶς 

βίαιος εἶναι; τῆδε γὰρ ϑνητῇ ϑεὸς 

.121---28 ἰογβουαπῦ ἰηἰουργθίοβ. ΤὨΕγδοίθπη βδ]τηγ ἀθϑβαιῃ, δᾶ 

ἰρβὰ Επιχίηὶ οδύϊα διξαμη οὐ Ῥθη6 ποίππι, 81] Του ἀομὐὶ νἱἹοῖ πη 

αἰχιθβοῦ Αθϑοῦυαβ, πδαΐδο αἰοὶ ὁδομίπηατη βιιβια]15βθθηῖ, Νϑαῖθ 

ἰϑηθῃ ααϊἀαθϑιη πιυϊαπάπη. Ηροο οηΐπὶ αἰοϊί ροδία. ΑἸηδΖοιθ8, 

ααδθ ἤπηο. αἰνὰ Μαθοίϊηι δα βθρύθῃ οηθα Ππαριϊδηΐ, ΟἹ 86 

ΤΠοτιηοαοπίθιη οὐ Ῥοηΐξ Εἰὐχίηὶ [ἰτοτὰ τρυαθαμθ. ΠΧ  Πτιτὴ 

δαυΐθη ἃ ρϑιίθ ρούϊουθ, οτἵὰ {Πώὲ πϑιι 15 ΔΡομηδῦδ, ΡΘ ΟἸΤΟΠι- 

Ιοουτ! ποτὶ ροδέϊοατη ἕνα τραχεῖα κ' τ. λ. ἀοβίρμανιί. 51ο Εατὶ- 

ΡΙάθ5. ἴῃ Τρμϊσϑοηΐα Τ᾿ δανῖοα, αὖ ἀπατῃ ὑαμύατη Ἰοοαμη δἤογϑπι, ν. 260 

γΘΡ}1Β τὸν εἰσρέοντα διὰ Συμπληγάδων πόντον Ὡοπι ῬΟΠΙΪ ο8, 808 
Ῥοπίαμη ἴῃ πη Βα} ἰΠ.6]ΠρῚ νο]αϊξ. Οθίθνιιπι δαλμυδισσία οἱ 

ναύτηιόι Μ. μητουὰ ΡΙ. Μ. 

724 αὐταί ρ᾽. Μ. θοῦ νἱδιη. τηοηβέγαθιμΐ ΤᾺ] ΟΓῸΒ 

πη] οὶ, στυγάνορες ἀστεργάνορι (Υ. 894). 

128, 29 εἰό ἀεὶ ἀϊν᾽δίτη Μ., αὐ 7140 εἰό ἁπαξ. Ἰθοϊπᾶο β06- 
πορός τ᾽ ΒΟΡ,, φιοᾶ ργοθαθραὶ ΕἸΠΙΒΙΟΥ. 

182 ὁμῶό Ρι. Μ, 
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χρήζων μιγῆναι τάσδ᾽ ἐπέρριψεν πλάνας. 
ἰϑ8ῦ πικροῦ δ᾽ ἔκυρσας, ὦ κόρη, τῶν σῶν γάμων 

μνηστῆρος. οὺς γὰρ νῦν ἀκήκοας λόγους,Ἠ το 

εἶναι δόχει σοὶ μηδέπω ἣν προοιμίοις. 

12. 

Ἰω μοί μοι. 

ΠΡΟΠΗΗΘΕΥῪΣ. 

σὺ δ᾽ αὖ κέχραγας καναμυχϑίζει" τὶ που 

140 δρασεις, ὅταν τὼ λοιπὰ πυνθάνῃ κακα; 

184 ΕἸορδηΐον ἐπέσχηψεν οΟη]. Ηθίπηβοοῦμ, 601]. ῬοΓΒ. 102, 

ὅ14. 1740. 

181 μηδ᾽ ἐπῶν προοιμίοιό Μ. οὐ 59 ἔδσθ οθίθυϊ ΠΡ 1]. μηδ᾽ 

ἐπῶν προοίμια ΒΟΡ. μιηδέπω ᾽ν προοιμίοις τοδίϊταϊν Τατη, μηδ᾽ 
ἐπῶν ἐν φροιμίοις, ατἃ ἔογπια 5θχῖθα αὐϊέαν ΑΘΒΟΒΎ]υ5., τηᾶνα] 

ΔΈΟΣ 

692 .---787 ὙοΥΒῸ5. Ὀ1Β Οἰπὶ, ἐγ68, 15 Ὀΐηϊ ργϑϑιηϊἐτιηίτιν Ἰοθο 

ΔῸΣ ΙΟΠῚ8. Ρ6Υ Επιστορϑη ἰΐθὺ οοηεϊηθί, Νά γορδθ ΔΗ τηΘ 8 - 

{πὰ πο 50]. ἰοοὰ ἀοβουΐα 1 αὐἱρθὰβ Ῥτουηθίπθιβ τρὶ ΔΗ͂ΧιΒ 

οδῦ φαίαθπιθ ἱπᾶθ δα οὐἹϑηίθιη ρουρθηί οοοανγαπὶ δογίμπδο Νοιηϑα 88 

ΟΠΔΙγ θοΒαᾳ6, 568. οἰΐϑτη οὈβοῦσατῃ ΠΠπ4 ΗΓ Ὀγἰβίαθ πόυηθη οὐ ΠΊΟῚ5 

Οδυοαβαβ Ιοπρθ ἃ 5666 5τ| ΨΘΥΒΙΙΒ ΒΘΡ θὨ Υ]ΟΠ65 ΤΘΙΠ Οὗ 5. [ΘΠ 6110 

ἰγϑηϑροβιύα ἰθῖγὰ ΟΟΙΟμΙοα, ἴῃ αὐτὰ ΑἸπδΖομο8 ἀοριηῦ (ν. 416) 

αὐδιηαθθ ΑὉβοῦν 8 δα Οδποδβὶ Ἰαῖαβ. τη ουἹαϊομα]6 βρτα Μδθοίϊτῃ 

βἰίδιη Θ586 ραίαραῦ. ΕὙαβίσα θηΐτη, αὖ ροδίατῃ Ἰρπουδηίίαθ ΟΥ̓ πα η8 

Πθοταγοπί, Βοδῖσ δἰϊΐααθ νν. 118---124 ροϑὺ 787 ᾿πβϑυθθαηί. Ηαἦτιβ 

ααύθιη ἔ{Π ΠΘΥ]5 ῬϑΥΐΘΏ ΠΙϑ]ΟΥΘΙῚΏ ΟΟΙΏΡΙΘΠΘμαΙς γϑυβῖθὰ8 Ὀῖ5. ἅπο- 

ἀθηΐβ; ἀρίῃαθ ψϑυβίθιδ ἰγἱθ5, Βορίθιη, ὑγίθι8β Βοβρογαμι ΟἸπητπθ- 

Υἰατη ΥἹΟῚ πὶ ὑγδπαμπιτη 6856 τποπϑὺ, απὸ ἴῃ ἰάθογο, τὐὖ δον ββίππο, 

ῬϑΆΠΠ μι δ. 51:5.10, 

188 ὁ ἐ δαάαηξ Μ. οὐ οδύϑυὶ ἔδγσ τὶ. Ποίους Ὀιηδονί, 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἢ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς; Ἴ4δ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

δυσχείμερον γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. 

152. 

Τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει 

ἐρριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας, 

1418 ὅπως πέδοι σκήψασα τῶν πάντων πόνων 
ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ ϑανεῖν ΤῸ0 
ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

ἮΙ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις, 

ὅτῳ ϑανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον" 

150 αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή" 
γὺν δ᾽ οὐδέν ἔστι τέρμα μοι προκείμενον Ἰδὸ 

μόχϑων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος. 

1Ω, 

Ἦ γαρ ποτ᾽ ἔστιν ἐχττεσεῖν ἀρχῆς Δία; 

ΠΡΟΙΠΗΘΕΥΣ. 

ἤδοι ἂν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοραν. 

1Ω. 
ἰώ ᾿] ᾽ Α ! -7 

Ὁ πώς δ᾽ οὐκ ἂν, ὕτις ἐκ Διὸς πασχω κακῶς; 

7145 πέδῳ Ἰἰρτῖ. πέδοι ἸΟϊπάοτί, 

100 Ἰποομηηο4ὁ ᾿πβοῖίο ΡΥΟΠΟΙΏΪη0, ἦν μοι ΗρυηδηΠ 6Χ Πιἰρ5. 

οἱ ΒΟ. 

1ῦ4 ἡδοιμ᾽ ἀν Μ. οὐ Ἰἰρτὶ ρ]ουΐᾳιιθ, νουβῖθυβ 78---δδ Ιοηΐ 

οομηυδίίβ, Ὑοταπι νἱαϊύ 1λανγοϑῖαβ μδροίᾳιιο Υἱΐ, 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδ᾽ ἰανϑῆναι παρα. 100 

1Ω. 

πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληϑήσεται ; 

ΠΡΟΪΜΗΘΕΥΣ. 

πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

1Ω. : 

Ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλαβη. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

100 γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 

Μμὲ.- 
ϑέορτον, ἢ βρότειον; εἰ δητὸν, φράσον. 166 

756 [1071] τῶνδε μαϑεὶν ὅοι (ν ὅοι ἴῃ ᾿ἰΐατα Μ.)} πάρα. Τατ- 

ἈΘΡαΒ Θαπια 6 56. οοίοσὶ ϑαϊθοτο5 τῶνδέ ὅοι μαϑεῖν πάρα. δες 

ἐριρι ἀϊαβοαϊα 6886 σαπάθπαϊαιιθ ροίϊα5 νϑυραϊη Θχρθοίδυὶ 86η81 

ϑομϊζ. ΜΠ γυϊραία πὸ 88115 ρύϑθοῶ 6886 υἱάθίαν : δῆ 

μαϑεῖν οὕὑτη δοουδαίϊνο ὄντα ταῦτα απρθηᾶππι οταΐ, ὄντων τῶνδε 
τοαῦλυῦ γουραμ αὐοα «απ σοηθίϊνυσμη τοὶ τϑοῖρίαῦ δαΐ δρβοϊαΐα 

ἸΒΆΤΡΟίαν, Ι͂ἢ ΠΙΌΓΟΥαΠπὶ βουιρίαγα ἰαΐθυθ ραΐο νοοῖ ΗἩυμθυϊοδτα 

ἰανϑῆναι, ΒΌΡΘΥΒουρίο Ῥγοποιηΐηθ ὅοι Ορβουτδίδτη, [Ιἄθτὰ γϑυραπὶ 

τοδυπθηάατη ΒΌΡΡΙ]. 660, ὉΔῚ αυδθ ἄθ αἹαβίοτθ ἀϊοαηίαν ὃν οὔτις 

ἄν δόμος ἔχοι ἐπ᾿ ὀρόφων μιαίνοντα κ. τ. λ. 5160. Θιιθηδανουῖπι : 

τὸν οὔτις ἂν δόμος ἔχων ἐπ᾿ ὀρόφων ἰαἰνοιτο" βαρὺς δ᾽ ἐφίζει. 

61 Ἐκ πϑ8ὰ ρανίϊουϊα δέ δἀἀθηᾶδ ογαῦ. Μείΐποικο δοηΐ. ὄχσ- 

τρα δὲ ὅτερήδεται ΥὙ6] δ᾽ ἀποδυλήδσεται. Ῥοβδὶβ οἰΐδιῃη δ᾽ ἀρπαύ- 
ϑήσεται. 

788 υΐϊρο αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ. Εχ Μ. κΑ]1}|15486 πρὸς αὐτὸς 

αὑτοῦ τοκεϊταὶ 551: ΕἸΠΊΒΙΘγ. Τα]α οαΐμὶ ϑέϊατα βἰπθ ᾿πϑέγὶ μ6668- 

βιζαίθ ροδίδθ, ἱπὶὸ ν6] ρυόβδίου ϑβ οἱασδηίου ἀϊχθυπηῦ. Υ, Μ. Ηδαρί, 

ἴπάοχ Ἰθοῖξ, Βοῖο]. 1800--ΟἹ. Ποίηάθ χενεόφρων τιᾶΎα]ῦ Τά πῖρ. 

᾿ἼΘ1 εἰρητὸν Μ. ἅμα ζηλοῖδα ἐρωτᾷ 5610]. Μ. 



ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

τί δ᾽ ὃντιν᾽; οὐ γὰρ ϑεμιτὸν αὐδᾶσϑαι τόδε. 

1Ω. 

ἢ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται ϑρόνων; 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

ἢ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 

7τΩ. 

ἰοῦ Οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

οὐ δῆτα, πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυϑείς. το 

12. 

τίς οὖν ὁ λύσων ἐστὶν ἄχοντος Διὸς: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 
“ - έ τ} ! 

τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐχγόνων εἶναι χρεῶν. 

102 Ταθτὶ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι, ᾳυοᾶ ἃ ροδίῖοα ἄϊοίάοπο ποπ 8}- 

ΒΟΥΤΟΙ ουϊοῖς Ηθιτηδηη 60]]. Ατἶδί, Αν. 1710 οὐ φατὸν λέγειν οἱ 

ΟΥΡἢ. Αὐρ. 981 οὐ φατὸν εἰπεῖν. ϑ'εἃ ἰδιηθῃ οὐ αϑᾶθπι σοσδθα]ὶ 

ΤΘρουϊο ΠΟ, αὖ 41101 (γ. δα ν. 255), ᾿πίουρυθίθυ5 ἀορθοίαγ, [ί8- 

46 ΤοΟθρὶ θρυθϑίδηι ΒΡΆΠΟΙΚῚΪ θιηθη ἀδἐϊομθι ὑδεμετόν. 

106 ὅϊο Μ., βομοθηδηῃ, Ἠθγηδηη. Ηΐϊο Ῥθη6 1ηἰο ρυθίδίαῦ 

οὐ δῆτα, πλὴν ἔγωγ᾽ ἀν ἀποστροφὴ αὐτῷ γενοίμην , λυϑεὶς ἐκ 

δεσμῶν. ΤΑρτ! Παοίαδηξ ἱπίον σλὴν οἱ σρὶν; λυϑεὶς οἱ λυϑῶ. ϑ'ἴπηθ 

οασδ8 ἴῃ ρᾶγίϊουϊα ἀν Βαδτθπΐ Ηδγίπηρ οὐ ὙΥΊΘΒΟΙο : Ῥγοιηθέμοαβ 

ΘΧ 8ποῖρι [Δ ἀθογοῖο δαΐ Ιονϑῖὴ προ υῖο ρυϊγαύαμη, δαΐ 586 υἱη- 

60]18 βοϊαΐατη 111 δἰβυγηδί, 

1601. 68 υϊρο ὁ λύσων σ΄. ΕἸοραπίίαβ Μ. αἸΐααθ ΠΡτὶ οἵ 

Βοϊββοῃδᾶθ οὐ αηῦ ῬΥΟΠΟΙΊΘΙ, ἡποα οἰΐδιη γν. 781 ἴῃ ποῃηπ}}15 

σοὐϊοῖρθαβ ἰηνίίο τηθίχο δᾶάϊίαμλ οϑί. Υ. δὰ 840. Ἰϑοϊμᾶς σχίέν᾽ 

αὐτῶν ἐγγονων Μ. 
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7Ιω. 

πῶς εἶπας; ἦ ̓'μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει κακῶν; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

“10 τρίέτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 

1ΙΩ. 

Ἥδ᾽ οὐκέτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χρησμῳδία. 118 

ΠΡΟΙΗΘΕΥΣ. 

καὶ μηδὲ σαυτῆς γ᾽ ἐκμαϑεῖν ζήτει πόνους. 

1ω. 

μή μοι προτείνων κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

ΠΡΟΙΠΗΘΕΥΣ. 

δυοῖν λόγοιν σε ϑατέρῳ δωρήσομαι. 

1Ω. 

“τό ποίοιν; πρόδειξον αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δίδου. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

δίδωμ᾽" ἑλοῦ γὰρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σον 180 
.. - ’ 

φράσω σαφηνῶς, ἢ τὸν ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ. 

110 ἀλλαιόι Μ. 

112 χαὶ μηδὲ σαυτὴδ τ Μ. δαυτὴῆσ ρΡ]οιίᾳαθ. δαυτῆς γ᾽ 

Ἠογηδηῃ. μήτι ΘΟπ). ΒΙοΙ,Ν. μή σε Ὀιμᾶ. Αἱ βϑῃξθηθδυαμη ὨΘΧΊΙΒ 

τραυϊνῦ μηδέ. Ηογίδίαν οηΐτη ΙΟπθπὶ αὐ ΠΘ 8.05 αὐἱᾶθπι ἸΔΡΟΤΘΒ 

Οἰατῖσβ Ρϑυβρίοοσθ ν᾽ ααϑτὰ 1116 ογβοα]δ. 

118. ΑἸ ποίοιν πρόδειξον Β'τι6 ᾿Ἰπίοτγορ ΟΣ 8. ΒΊρ ΠΟ. 

188---7 Οὐυϊηπαὰθ υϑυβαβ, ἴθ ἀπατῃ οἱ Ὀ15 ὈΪΠῸΒ αἰν 808, 6Χ- 

οἱριαπῦ ἄπο οομίϊηυϊ αὐϊἸΟΏ 65 1ΩΥΘΙ 886 ΤΟ ΒΡΟΠμἀθηΐθβ, δ6  ΙΟΏΪ8, 

αἰίον Ῥγοτιηθίμοιὶ. ϑϑαυϊδαῦ βιϊοποσαγίμϊα ααδίθσ ἰθυπδυαπι [0118 

τοϊἀθηααθ Ῥχοιηθίμοὶ ἀϊοϊϊομπατα 5: ηρ} 18 Ὑθυβὶθ8 ΘΟΙΏΡΥΘΠΘῃ- 

ΒΔΥΥΤΩ., ΠΪϑ1] απο υἱἹίϊτηα Ὀἱπασία οϑὲ : αὰο Κι το Ἰοουβ ἰπῖρι8 

ΐ 11 
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ΧΟΡΟΣ. 

Τούτων σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 

ϑέσϑαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγου" 
180 καὶ τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλανὴν, 

ἐμοὶ δὲ τὸν λυσοντα᾽ τοῦτο γὰρ ποϑώ. 186 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

Ἐπεὶ προϑυμεῖσϑ᾽, οὐκ ἐναντιώσομαι 

τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρήζετε. 
σοὶ πρῶτον, Ἰοῖ, τπτολύδονον πλάνην φράσω, 
Α ͵ --7. 

᾿8ῦῸ ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 
ἡ δ) ἢ ς 19 5 Π ς! 

ταν πδράσῃς ῥεῖϑρον γπείρων ρον, 190 
Ν υ ᾿ - « - 

πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ηλιοστιβεῖς 
" ἥ- Ξ ἥ: 

᾿ - ἣ: Ἔ 

{ὐϊτποἰσοσαμπι ΒΘΠΙ ΟΣ θ5. δὲ οἰδαβαϊα βορίθηατίω οοηβίθί. Ὀυδθαβ 

ῬΥΪΟΥΙΡὰ5 ρουϊοάῖβ, 758---βρ4, 46 ΨΟΥ5. ἱπιρ 1} Θυθυβίοηθ, αἀυδθαβ 

Ῥοβίθγιουί 5, 708---17, 46 Ῥτγοιαβθίμοὶ ΠΠρογαΐοσθ Ιοηΐβαιθ Ἰδθοσὶ- 

Ῥὺβ ἐαΐαγδ ἸοααΣϊ αν, 

119 ΙΤὐΡυὶ λόγους. ΒΘπ6 λόγου ΕἸΠΙΒΙΘΥ, Ὀίπᾶοτέ, β00}. 

Ο. Ο. 49 μή εὐ ἀτιμάσῃς - - ὧν δε προδτρέπω φράσαι. 

188 μὴ ΡΥ. μὴ οὐ 860. Μ,, αἱ ν. 624. 

180 ἐγγράφουσα Ῥτ., αἂὐ νΙἀοίαγ, ἐγγράφου σὺ 560. Μ. 

186 Ηἰβ τϑβρίοὶ ν. 126 864. οἱ Αβϑίδθ Ἐπισοραθαᾷθ ὑθυτη ΤΩ 

ἄϊοὶ Βοβροσζατα ΟἸχημηθυίαπι ραῦοθί, Φαυοᾶ βὲ ἴῃ Ῥυοιηθίμθο ϑοϊαΐο 

δίδυμον χϑονὸς Ευρώπης μέγαν ηδ᾽ ᾿Ασίας τέρμονα Φᾶσιν ἀϊοϊϊ, 

Βᾶθο ποῃ ἱπίοι 86 ρυρηδηΐῦ, 564 ῬΠδβίη ἀπὰ οὑτῃ ΟΟ]ΟΙΐ5. οὐ Οδα- 

οᾶ8ο (γ. δᾶ 737) βυρταὰ Μαθοίίμη 8101 δηχίῦ ἔθσθ 60 Ἰοθὸ υδὶ ΓΘ 

γοτὰ Τμδὶ8 οοουγῖ (Υ. Βομοριηδηη ἴῃ οαϊζίομ Ρ. 824. ἘῸΙΒ Ρ. 88), 

181 Ῥοβί πο γϑύβϑαμη, απ Βα θη 5 πΠοη ΟΟΒ ΔΘ θη ἔθη, 

Ρχϊπαὰβ Ἰδοῦπδθ βίρηδ ροβυΐ ΒυάμοΙς : δᾷ φαδπι τϑιιουθηᾶδπι Ὠ181] 
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πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἐστ᾽ ἂν ἐξίχῃ 

πρὸς Γοργόνεια πεδία Κισϑήνης, ἵνα 

190 αἱ Φορκίδες ναίουσι δηναϊαὶ κόραι 

τρεῖς κυχνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ᾽ ἐχτημέναι, Τοῦ 

γα]θηΐ οοῃήθοίιγαθ ἡλίον ὅτι βεῖς οὐ δτίβει; 4ὰδθ ᾿6Θ6 Ῥ6Γ 86 ῥγο- 

ὈΔΡ1165 βαπί ἤθαπθ δὰ σόντου περῶδσα φλοῖσβον Θοπγθηϊαπί. 
υού οὐ απ] Θχοϊαθεϊηΐ, Ἰοπογαύαν ; 566 που 1018 ργοΐοσαηῦ 

αἱ ΙΟΠΘΠῚ ΟΣ ἀϑῖα Ῥ6Ὶ βϑρίθῃϊ τ] 68 ἴῃ ΟΡΡροϑιῖα8 ΟΥΌΪ8 οὐἂὰβ 6- 

ῬΟΥΥΪ νοϊαπί. Ταθιαύ οὶ δῆβϑῖη ἀθαάθυιηΐ ΟΟΥ̓ΡΟΠ 68 ΟταθαΘα 6, 

Βίοαί 8116 Ποὺ σφ πὰ8 ρογίθηΐθ, 1040 ἴῃ ΘΧίΓΘΙΩΟ ΟΥ̓ΘηΐΘ, τηοᾶο 

ἴῃ οχίγθηο οοοϊἀθηΐθ ροβίΐαθ, ἱποϑγίδθαπθ Αθίμίοραιη β56465 αὐἱ 

ἦδιαι δρυᾶ Ἡοπιθσαα διχϑα δεδαίαταιι ϑ'6ἃ Ποῦ Ἰοθο ἅθ οοοί- 

ἀθηίθ π σοριἐθίαγ, Ρῥγαθίθι θὰ 4ἀθ 4αϊθὺβ βαρτα αἸΧῚ οἰΐϊδηη ἡλίου 

πηγαί ΝΊΠαα6 ἔοπίθβ οὐρβίδη, ὥρθοίοβίουθ, ΠΟῸῚ ὙΘΌΊΟσΘ ΘΟΠ͵θΘ0- 

ἰατῶ ὮϊΟ ΠΒΘΓΌΆΠΙΌΥ σϑιβὰ8 αὐδίϊιον" απο08 ΟΔ]ΘηΠὰ8 ἴπ ΘΟ ΠΊΘηΐ. 

Ρυΐπηα δα Ἡΐρροοῦ. ΕΡ!α. ΥἹ, νο]. Υ, ρ. 484 θα. Β8511. Ρ6ὺ θυύτο- 

τοῖα αὐ ὁΧ Ῥχοιηθίμθο Ὑ᾽μοίο δῇοσί, αἀυαὰὰ ὃχ ϑο]αΐο ἀθρυοσαρίϊ 

βἰηὖ, 

188. 89 πόντον Μ. ΑἸΠ πιάτο Οδβρίαμι, 4111 τηατο ΕΥ̓ ἐΠΥΔΘΌΓΙΩ 

1 6] ρυηῦ, ὉὉΡῚ Βοβρογαπὶ Ἰηἀϊοιη., 51 [[1ὈΥ15 Πα65., τηϑιηογύδηῦ 

ϑίθριι. Βγ2. ν. Βόσπορος, Ἐπσδίαιῃ, δ Ῥίοη. Ῥϑυ. 148. Ἠισΐο 

ορίῃϊοπὶ αποδιπποᾶο ἴανϑὺ βοῃο]ϊοη Κισϑήνη πόλις Λιβίης ἡ 

Αἰϑιοπίας. Τταριοαπι τἱάθγθ νἱαθύαν Οὐαύηϊ σοπιὶοῖ ἀραᾶ ϑίθρῃ. 

Βγ2. νϑιϑὰβ Κανϑένδ᾽ ἐπὶ τέρματα γῆς ἡξεὶ καὶ Κιδϑήτης ὅρος 

ὄψει, αἀαθπὶ 84 ἔἈΡυ]Δπὶ ϑθυῖρῃΐοβ Ρογβθίαθιθ ῬΘυβΟμδ πὶ ΤΘἔθυ ΘΠ ἀ τη 

6886 δοαία οοῃ͵θοὶς ΜοΙμΘΚΚΘ. 

190. 91 Φορχυτίδες, αὐ ποιλΐηῖβ ἕουιηα δρᾷ Ουϊάϊαπα 

Τποδηστηασθ οχίαῦ, ΔΘΒΟΠΥ]ὸ ὑγὶθαϊ Ηθυτάδππ, πὐὖ τϑυηονθσθῦ αὐϑϊ- 

οὐ] τη. 6 Οταθασαηὶ ἤσαχα οΥ̓ρπθα δ] ππᾶθ πο οοηϑίας, Θα 

ΠΪΠ1] πῖ81 οδηϊίθηη νἱγριηπαηι. απ8 Ἠθϑιοα 5. ἐχ γενετῆς πολιάς 

αἰχὶτ, βρη βοανὶ ραΐαηῦ, οατῃ ὙΥΊΘΒΘΙΟσῸ βου θαπὺ χυχγοχορόοι Υ9] 
δ ὃ 

χυχγνοφορχοι. 
7 



μονόδοντες, ἃς οὔϑ'᾽ ἥλιος προσδέρκεται 
ἀχτῖσιν οὐϑ᾽ ἡ νύχτερος μήνη ποτέ. 
πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι, 

190 δρακοντομαλλοι Γοργόνες βροτοστυγεῖς, 

ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδων ἕξει πνοᾶς. 800 

τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο φρούριον λέγω. 
ἄλλην δ᾽ ἄχουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν" 

ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κυνας 

800 γρῦπας φύλαξαι, τὸν τε μουνῶπα στρατὸν 

᾿Αριμασπὸν ἱπιτοβαμον᾽, δὲ χρυσόρρυτον 8 

οἰκοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Πλούτωνος πόρου. 

192. 98 μονώδοντεό Μ. οὐτε νύχτερος Ἡθιτηδημ, ἰΐθγτιπι ἀὐθὶ- 
οὐ]ο οβθηβαβ. Ῥμοσγοιάθα δρᾷ Ἡθβίοάστη ΤΊΉΘορ. 274 ἰγϑη8 Οὐοο- 

δ ΠῚ Οχύγδ 50115 γὙἱδβ ΠδΡΙϊδηῦ, αὖ δοηηηιβ οὐ ΜΟΙΒ, ἀθ ααΐθαβ 

ἰάθη ν. 7600 οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς ἠέλιος φαέϑων ἐπιδέρκεται ἀχτίνεό- 

όιν : 5884 ᾶαθοὸ ααστὰ ΔΡ Πδὸ πδιγδίϊομθ δου νυν ἀθαηύιν, 46 

ΔΉ ΓΒ ῬΓΟΐαΠαΙ8 ΑΘΒΟΠΥ νοῦθὰ δοοϊριθπᾶα βαηΐ. Νοβοίο αὰο 

ϑροοίθπί Χδη ΔΓ αΙη ὙΘΙΒ5 Β.Π|}165, ἔγρ. 177 Ηδιτη., Ἂς οὔτε 

πέμφιξ ἡλίου προόσδέρχεται; οὐτ᾽ ἀστερωπὸν ὄμμα Δητῷας κόρας: 

799 ὀξυστόμου ΡΥ. Μ. Ηδθο ὁχ Ατἰβίθαθ Αὐἱμηαβρϑὶβ βιπηρ- 
Βιῖ (ν. Ηοτοᾶ. ΤΥ, 18. ΠΙ|, 116. ἘΦ, Τουγηΐϊοῦ, 46 Αὐὶβϑίθα Ργο- 

ΘΟΠΠΘΒ1Ο, Ρ. 22), αὐδιπατιδπηὶ 1110, αὐ νἱἀοίαν, δαοίοτο Ἡθγοάοίιβ 

ΑΥ̓ΤΉΔΒΡΟΒ Θοσύαμηαιθ Ποβίθθ ΟὝὝΡΠΟΒ ἴῃ Εγορα ΟΣ] ροπίδ; 

804 Οἰθβῖδβ δᾶ Τηάϊδη ΟΥΥΡΠοσΩΏ 56665 τοίουύ. ατυρθϊ δυτὶ 

ΒΔΟΥΟΒ ὑμοϑθῦσοθ ΔῸ Ποιηϊπτη ἀγαγια ἀοίθηθηΐοθ 9 ουἱδ τη  ηἰβύσὶ 

ἀχραγεῖς ἀϊουπίαγ, ποῃ ἱπας", ἀπο ἃ ποίη τϑἰδίαπι θϑύ, βθᾶ 

᾿Ἰουοοϊβδίτηὶ οὐ αἱίγα ΟΠ ὙΓΑὈΪΘπι βαθυϊθηΐθβ᾽, αἰ αἱ ΒΟ] ηὰ85 

0, 16, γ6] ροίϊπ5 ν1 41. Νδιη ἤδη νοοθῃὶ, γαγὶθ 80 δηί 418 

᾿η ογρυθθα5. Θχροβίίδμι (σχληρός, ὀξύχολος, ἀεὶ χράζων, ἀφωνος), 
80 ἀγη ἀοδυοίδμη 6586 τηοπαϊέ ἩθΙΙηΔΏΠ. 

800---802 τὸ τε οὗ ἱππόβαμον ΡΙ. Μ. οϊπηᾶθ πόρον Μ, 



80 

τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. τηλουρὸν δὲ γῆν 
ἥξεις κελαινὸν φῦλον, οἱ πρὸς ἡλίου 

805 ναίουσι πηγαῖς, ἔνϑα ποταμὸς “ἰϑίοψ,. 
, 4 « ΠΥΕ Ἂν 

τούτου παρ᾽ ὕχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίχῃ 810 

καταβασμὸν, ἔνϑα Βυβλίνων ὀρῶν ἄπο 
ε Ἁ "»- Ὑ} «ες! 

ἵησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον ὗξος. 
ΓΡΕ εὖ Ν ’ 2 ! 

οὗτος σ᾽ ὁδωσει τὴν τρίγωνον ὃς χϑονὰ 

810 Νειλώτιν, οὗ δὴ τὴν μακρὰν ἀποικίαν, 

δἸϊααθ. σπλουτωνοόπορον Οοη). Ὑ͵ΊΘΒΘΙΘΥ : ν, δᾶ Ἐπ. 298 Τρίτω- 

γος ἀμφὶ χεῦμα γεγεϑλίου πόρου. 

808. 4 τηλουργὸν ΡΥ. Μ. γῆς ὁοπ,. ΕἸΠΙΒ]6Υ. Ῥοδδβὶβ θἰϊδτη 

χελαινὰ φῦλα ϑ᾽, οἵ. διε ἴῃ ἰθῖτᾶθ ρΡορα!ααθ Δρρο]] δυο θ8. ΡΟΣ 

δΔΡΡοΒι  ομθη ΘΟΒΪΠοὐἶβΒ ΠΟ Παογομᾶαπι νἹἀθύτν, Βουρὶς τπᾶυα]έ 

Κελαινῶν, ποτηθῃ ΡΓΟΡΥΪΌΠΙ; 

805 ἨΗΐΒ ἰθῦτδθ δα 50118 οὐΐαμι 8116 πηϑηϊἕοθῖο ἀἰθϑιρηϑηαγ, 

πραὰθ οορὶναυϊ ροίοϑὺ ἀθ ἔοῃίθ Απιποη1ο, ααἱ ΡῥΥΟρΡίου οαῦδϑαβ 80 

Ἡοτγοάοίο 4, 181 δ]115ατ|6 το]αΐαβ Ἡλίου χρήνῃ γοοδθδίιτ. ΕυΙρΙ 4685 

δρυᾶ βαρ. 1, ρ. 88 ἀθ Αοϑιμίορία ἡν ἐκ τεϑρίππων ἁρμάτων 

πρώτην χϑόνα Ἥλιος ἀνίόχων χρυδέᾳ βάλλει φλογί" χαλοῖσι δ᾽ 

αὐτὴν γείτονες μελάμ βροτοι Ἕω φαεννὰς Ἡλίον ϑ᾽ ἱπποότάσεις. 

Οοίθεατα ΑΘΒΟΠΎ]ὰ5, ΟΡ πο θη ψΌ]ρΡΆΥΘα βθοαΐιβ, ΝΠ Τοηΐθπι 8 

Τηθυϊϊθ δα οὐἱθπίθη τϑπιουὺ οἰΐδτη 8110 ἰοθο, 81 αὐἱᾶθηλ ὙΘΥΒῚ8 

Ῥυ]Ο ΟΥΤΩΣ ἃ βουϊρίοσθ αἰββουίαι οπβ ἀθ ΝῚ]Ο βουσὶ (ἔν, 806 Ἡ.) 

τοοίθ δα Μϑιηπμοῃβ ἀστοταθ Η]1}} ρϑυβοηδηῃ τοίθυπηΐαγ. Εὖ111 ααἱ- 

ἄθυη σϑυϑιι8 αποὐδιημηοᾶο βγμηδηΐ 500]. Μ. βοηἰθηίίαπι Αἰ μῖο ρθη 

πανία ἃ Ν]Ο ποῃ αἰγθυύβαμη 6586 ραϊδηίβ.; 564 ἰααθη Πἰὸ ἸοΟὰΒ5 

(16 πὰ ἱπίοεργίαθοπιθι ὑθοίρθῦθ ποὸη νὙἱἀοθίαν. 

807 Καταβαόσμόν γοοδὺ απδὸ Ηογοδοίο βυαηξ Κατάδουπα; 

δύνα θομπὶ χαταρράντης. Ἐδίδτα ΒΥ] ποτα ( βιβλίνων Μ.) πτιοπέϊατα 

ΠΟΙΏΘΩ Ροδιΐοδθ 1Ιοϑηίϑθ ἰὐἱθαθηάπῃι : πὰ ορρίαππι ΒΥΌΙὰ5. ἰπ 

ἰηζουΐογθ Αθργγρίο βίϊαπη ογαύ, ἩΗδιιὰ τη8]6 5680]. Μ. ἀπὸ τῆς 

γιγνομένης παρ᾽ αὐτοῖς βίβλου ἐπλαόεν τὰ βίβλινα δρῃ. 
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Ἰοῖ, πέπρωται σοί τε καὶ τέκνοις κτίσαι. 81 

τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλὸν τὲ καὶ δυσεύρετον, 

ἐπανδίπλαζε καὶ σαφῶς ἐκμανϑανε᾿ 
σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω παρεστί μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
815 Εἰ μέν τι τῇδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 

ἔχεις γεγωνεῖν τῆς πολυφϑόρου πλάνης, 820 
λέγ εἰ δὲ παντ᾽ εἴρηκας, ἡμῖν αὖ χάριν 
δὸς ἥνπερ αἰτούμεσϑα, μέμνησαι δέ που. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

Το πᾶν πορείας ἣδε τέρμ’ ἀκήκοεν. 
820 ὕπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ ματην κλύουσα μου, 

ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐχμεμόχϑηκεν φράσω, 825 

τεχμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύϑων ἐμῶν. 

Ὄχλον μὲν οὖν τὸν τιλεῖστον ἐχλείψψω λόγων, 

812 844. τῶν εἰ τι ὅοι ΡΥ. τῶν δ᾽ εἴ τι, ὅοι 5866. Μ. Ὠροίηδο 

ΡΥ ἐπαναδίπλαζε : οοὐν. ὨΙπᾶ, Ὑ. 814 ἴῃ Μ. 4Ὁ αἱῖα πιδῃηὰ 
Βουϊρίαβ, Ὁ Αἴπθηδθο ὙΠ], Ρ. 847 Ο. ἀπ οὔτη ἀποθυδβ βαρουϊουϊ- 

Ῥι ἴογίαν. --- Ἡσπο Ἰοοῦμηι, απὰτὴ ροϑβὺ ν. 787 πὸῃ ρϑῖιιθα, αὐ 

νιαἀοίυγ, ἀΘΒΙ θυ Θ ΠΥ, 1 ΠΠΊΘΙΌῸΒ 85.105 αΙΘΟΥΘΙΘ ΠΟῚ ϑδα8 ΒΌΤΩ. 

818 ΠΡ τὶ ἡντιν. Ηθυπιδηῃ ἤνπερ, 601]. ν. 000, οὐ δᾶάϊία 

οομἠθοίαγα ἦν πρὶν ἡτοὐμεόϑα. 

828 Οἱ 16 ΡΟῚ Οταθοῖδο οἰνγιαίθθ, ααοα ἤθαὰθ ἃ Ἰοοο- 

Τατη ἸοηρΙ πατῖίαίθ πθαὰθ ἃ ΤΟΥ πὶ πονἰίαίθ απ αθδτη δα ΠΕ: 018 

Βαθιθαγατη οὐαῦ. Μίτο Ηθυ Δ ΉΠτ5 [ΟΠ 6. ἰγϑηϑίο ἑοΐο ΤΩ ΔΥῚ ΑΘρσθῸ 

ἴῃ Αβίδιη ἱπάθαθθ Ρ6Ὶ Βοβροῦππιὶ ΤἬγδοίπτη ΥΓ5 8 ἴῃ ΕΠ ΥΟΡ ΔΙ 

ΡΘΥγΘηἶἾ5856. βυβριοαίαῦ, οορ]αϊοημθ ΒΌΡΡ]ΘῺΒ γ6 1} ἰοῦ ΤῸ 15. ᾿ΠΟΥ6- 

αἰ ΡΠ] α5. οὐϊαπη ἱπουθα! ΠΟ θπῚ απδθαιθ βρθοίαθοσατη αἰν] ηδίϊοηϊ 

γο]ηαπὶ ποαῦῖραῖ, ϑο]Π]οοῦ δἸΐθυα πη Θαμηαὰθ. ΠΟΥ ἢ] ΒΟΒΡΟΥΠῚ 

δθρτο ἀοβιἀογαραῦ οὐ ἴπ ΒΚ ΡΡΙΠΟΙΡΒ. αἰλαμηαθθ Β᾽ ΡΠ οΔΥ ρΡαΐαθδῦ 



87 

πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. 

8ῶῦ Ἐπεὶ γὰρ ἤλϑες πρὸς ἸΠολοσσὰ γῆς πέδα 

τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ “ωδώνην, ἵνα 880 
μαντεῖα ϑᾶκος τ᾽ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διὸς, 

τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες, 

ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρίως 

880 προσηγορεύϑης ἡ Διὸς κλεινὴ δάμαρ 

[μξλλουσ᾽ ἔσεσϑαι] τῶνδε προσσαίνει σὲ τι 885 

5 γουθὶβ διχῆ δ᾽ ἀντίπορον γαῖαν ἐν αἴδα διατέμνουδα πόρον 

κυματίαν ὁρίζει, γ. ὅ44. Αὖ' ΔἸΐδτη 6886 νἱτὰ γοοὶβ διχῇ ἱπίθ]]οχῖς 

ΠΟΥ ΒΒ 15 ΌΡΡΙΙσα οαϊΐον Κγαβθ, αὐϑιηατιδηὶ οὐ ἴρ086, αϊγοῦδαβ 

ΠΔΥΥΘίΙΟΙΘ8. ΘΟΠΟΙ ΙΔγ6. Οοηϑδίτβ, ἴῃ Θυϊη ΘΥΥΌΤΘ τί ᾿ποῖϊαϊ, αἱ οἴδτα 

ἴῃ ϑαρρ]Ποῖθα5. Βοβρούατη ΟἸτημηθυΐατη 101 5101 ρουβυϑαουθί. 

825 Τὐρτὶ δάπεδα, οὐὰβ νοοὶβ ΒΥ}, 8πὶ ῬΥΪηδη ΠΟΤ ΡΟΒ56 

Ργοάσποι οὖ οοῃβίϑηβ ροδίδυαιη ἀϑὰ8 οὖ σϑύὰ οὐἱρίπδίίο ἀοοθηΐ, 

ἙΔιίογοθ τϑοθηίοσοθ ῬΟΥΒΟΠΟ δαοίογθ ᾿πΠΟΟ58]06 γάπεδα;, 4.86 

ἔπη ὩΡΡΘΙ]αίῖο οϑὺ : συ. δᾶ Ομοδρῃ. 791. Μοίμοϊσα, ΡὨΒ]]Ο]ορὶ 

γ0]. ΧΧ, ρ. ὅ8. Ηἰἴο λάπεδα, γοοσθιὰ δἰ πᾶθ πο οορηϊΐαμι, 588- 

Ρἱοδίαν. ϑουῖρϑὶ γῆς πέδα, 5011. 5610]. δά ϑορί. 804 ποῖον δ᾽ 

ἀμείψεσϑε γαίας πέδον" ἀντὶ τοῦ ποῖον οἰκήσετε δάπεδον, 400 

οἰδοιϊίαν δάπεδα οἰϊδια μος Ἰοοο ἱπίθυργοί ἄθθθυ. ΕὌγμα]α ἀϊ- 

ΟΘΠΑῚ πούϊββίτηδ δϑί : υ, 1 χϑονὸς τηλουρὸν πέδον. ῬοΙ8. 488 γῆς 

᾿Αχαιΐδος πέδον. ϑΡρ]. 260 χώρας ᾿Απίας πέδον. Ἑταθι. 292 χώρας 

ἐν τύποις Λιβυστικοὶς. ϑορᾷ. Ο, Ο, 669 τὰ κράτιότα γᾶς ἔπαυλα, 

1ρίααθ ᾿πίουρυθίθϑβ. 

820. 27 αἰπυνῶ τ᾽ ῬΥ. αἰπύνωτον τ᾽ 8606. Μ.ι Ποίπαε ΠΡ τὶ 

ϑωῶκός τ΄. Ἐοτμηδία δἰϊίοδια, ααδθ υ, 282 εὐ ἀρϑηῆι. 490 Ἰϑρίτασ, 
τοϑύδαιϊς ΒΥΌΠΟΙΚ, 

881 μέλλουσ᾽ ἐδεόϑαι τῶνδε προδαίνει (προσδαίνει 8111) σέ τι 

Μ. μέλλουσ᾽ ἔσεσϑ'᾽, εἰ τῶνδε προσδαίνει δέ τι ΤΟτηθΡαΒ. Ὑουθ8 

μέλλουσ᾽ ἐδσεόϑαι ΔῸ Ἰηὐθγρχθίθ δαἀβογὶρία 6588 τηϑηϊξθϑίατη δϑὲ : βοᾶ 



2 “ 3 Ι Α , 
Ἐντεῦϑεν οἱἰστρησασα τὴν παρακτίαν 

κέλευϑον ἧξας πρὸς μέγαν κόλπον Ῥέας, 
ἀφ᾽ οὗ παλιμπλαγκχτοισι χειμάζει δρόμοις 
Ἔ Ἔ “Ὁ Ἔ "Ἔ Ἕ 

880 χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχὸς, 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, Ἰόνιος κεκλήσεται, 840 
τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 

Σημεῖα σοι τάδ᾽ ἐστὲ τῆς ἐμῆς φρενὸς, 

ὡς δέρκεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 

840 Τὸὰὼῶ λοιπὰ δ' ὑμῖν τῇδέ τ’ ἐς κοινὸν φράσω, 

ἐς ταυτὸν ἐλϑὼν τῶν πάλαι λόγων ἔχνος. 846 

Ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτῃ χϑονὸς, 

Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχωματι" 

ἐνταῦϑα δὴ σὲ Ζεὺς τίϑησιν ἔμφρονα 

ΘαρΙϊα5 ἐούαπι νϑύϑατα ἀδιημδύαηύ ΠΙπαουῖ αἸΐαιιθ, [τηοὸ δ]ϊαυϊα 

δἀάοηάστῃ οὐαὺ αὰὸ τηϑρηϊῆοδθ 1111π|8 Δρρϑ]]αίϊοπῖβ. νϑηϊίαβ ΘΟΟυθ6 

ποίατοίασ. Ηδτίαπρ ἡ δὴ μάκαιρ᾽, εἰ τῷνδε .. Ἠθἰπιβοθί κλύου- 
ὅαν εἴ τι τῶνδε προσδαίνει σ᾽ τι. Ἐογίαϑ88 

εἰ τὴν τάλαιναν τῶνδε προσδαίνει δέ τι. 

888. 84 ἡξας πΟΠΠΌ]] οὐ βογίαββθ ρὲ. Μ, σαλιπλάκτοιδι ΡΥ. 

παλιμπλάχτοιόε 860θ. Μ. πολυπλάγντοιδι Ἰἴργῖ ποπηυ]}, πάλιν 

πλαγντοῖσι 6οη]. ὙΥΊΘΒΟΙογ. γυϊραία Ἰθοίΐοπθ ποὸη Θϑάθιῃ υἱϑ τθ- 

γοῦβϑ, 864, ΤΙηδὴὶ Οοὐτδαϊ οὐ βίδηΐθ, γα ΒΒ 1ἢ τηθαϊξογγαπθα ἀο]αία 

αϊοϊζατ, β'εᾷ αἀδθηᾶατη ογαΐ : ἱάοπθο δᾶ ἤᾶποὸ οὐδίβ θχίγθιαϑια 

ΤΌΡΘΙα γϑηϊγοϑ᾽. [Ἂ!ἰδαὰ6 τἀηΐϊὰβ σϑύβαβ ἰδοῦπδηη ἰηᾶίοανὶ. Καὶ 

᾿Απολλώνιος (Ατροπ. ΙΥ͂, 8217) Κρονίην ἅλα τὸν Ἰόνιόν φησι: οὕτω 

γὰρ ἐχαλεῖτο 8680], Μ, 

886 κληϑήσεται Μ. χεκλήσεται, αἱ ν. 180, 110τὶ Ρ]οτίααθ. 

848, 44 Βροίο 8080]. Μ, προόχωματι" τῷ ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ 

ἐτηδσίῳ προσϑήματι τοῦ χώματος. ΝΟΙῚ ἀρρθῦθβ Ποιηΐϊηυπι τηϑηὰ 

οχίχαοίοβ ἱπίθ]]ῖροσθ. θίηᾶθ είϑεισιν Ρτ. τίϑησιν 860. Μ, 
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840 ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρὶ καὶ ϑιγὼν μόνον. 
ἐπώνυμον δὲ τῶν Διος γεννημάτων 860 

τέξεις κελαινὸν ᾽Ἔπαφον, ὃς καρπώσεται 

ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα. 

Πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 

800 πάλιν πρὸς ᾿4ργος οὐχ ἑχοῦσ᾽ ἐλεύσεται 

ϑηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάμον 8δῦ 
ἀνεψιῶν" οἱ δ᾽ ἑπτοημένοι φρένας, 

κίρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν λελειμμένοι, 

ἥξουσι ϑηρεύσοντες οὐ ϑηρασίμους 

80ῦ γάμους, φϑονον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεος. 

840 Ὀοβι θυ γ08 ὈΥΙΤΉΔΥἾδ, ΥὙἱτρίηθιη 9 ου18 οοπίδοϊα ΠΟΠ 

ΒΟΪ τα βαηϑέιπι ἱτὶ, 568 δἰϊαηη ῬυΟ] θὰ ΟΟΠΟθρίυγϑηη 6586 : χαὶ Ζεύς 

γ᾽ ἐφάπτωρ χειρὶ φιτύει γόνον ΘΌΡΡΙ. 812. Ιπᾶθ Ἡθτηπιδπη, ἰδοὰ- 
ΠδΘ Βἰρτι8 δηΐίθ 840 Ροβί(15, βαρροὺ παύσας τὸ μόχϑων τῶνδε 

φιτύει γόνον. ῬΤΟΡΔΌΙΠ1Ὸ5 Ἡθίτηβοϑίῃ νοτθὰ καὶ ϑιγῶν δ 1Π0ϑέτδη- 
ἄστη ἐπαφῶν 8ἃΡ ἰηίογρτοίθ δᾶδί᾽ία γϑγαιηᾳαθ βουϊρίασαμη ἔῖ556 

Βαβριοαίαν 

ἐπαφῶν τ᾽ ἀταρβεῖ χειρὶ φιτύει γόνον. 

Φάτα πὸ ΟΡαΒ οβὺ αὖ ἰηΐτα γεννημάτῶν (φιτυμάτων ταᾶγοὸ Ἡθίπι- 

Β061}}) τηὰίθηηιβ ἴῃ γέννημ ἀφὼῶν ὃΧΣ ὙΥ1Θ56]ο11 οοη͵θόξαγα, απ 

τοοθρία Ὀιηᾶογῖῆ, ΕἸπ ΙΒ] θίθτα βοοαΐαθ., Ὑθυβαμη πϑοθϑβαυϊατη 845 

6] οἱ. 

849 πεντηκοντόπαιό Μ, πεντηχοντάπαις, ἴοτταϑτη δἰἰϊοδτη, 6Χ 

1 τ15. ΠΟΏΠ11115 τοϑυϊθαιϊψ Β]οΙ 614. 

8ὅ8 Κβ,1΄0 ΒΌΡΡΙ. 228 ἐν ἀγνῷ δ᾽ ἑόμὸς ὡς πελειάδων ἵζεσϑε 

κίρχων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ. 

884. ὅὔ ϑηρεύσοντεό Μ. οἱ ρ]οιίᾳῃθ. ϑηρεύοντες 6Χ ᾿1τὶβ 

Ρδιοῖβ Ἡϊηάοτέ. Ἐαὐαν! ρδυίϊοῖρίαπι ποῖ ταυίϑπάθια, ἀπαὰπὶ ἀρυᾶ 

ΑΘβομΎ]ατι γοῦθα ϑηρᾶν οὐ ϑηρεύειν 8586 06 ΠΟΝ Ρο βθαπθπᾶϊ, 868 

12 



Πελασγία δὲ δέξεται ϑηλυχτόνῳ 800 

“ρει δαμέντων νυχτιφρουρήτῳ ϑραάσει" 

γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ, 
δίϑηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος" 

860 τοιαδ' ἐπ’ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 

Πίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ Βθῦ 

κτεῖναι σύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 

γνώμην᾽ δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται, 
κλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφονος" 

80ῦΌ αὕτη κατ᾽ Ἴζργος βασιλικὸν τέξει γένος. 

ἹΜακχροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελϑεῖν τορῶς 510 

σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται ϑρασὺς 

ΟΔΡΙΘΠΑῚ σὰ μαροαηί, Ποίηάθ σϑῦρα νατῖθ δχροβίία ῳϑόνον δὸ 

δωμάτων ἕξει ϑεός γογία : ἀἄδιι5 δούρογα ριμοίϊανιιηι ἐὶς ὑποϊά οὔτέ, 

αύδηι ᾿ηὐουργθίαἐϊομθιη δηξθοθάθηςα Θοτηχηθη ἀδηΐ. 

860. 57 δαμιίέντα Οδπί. 1. Βοίῃα, Βοίδϑοπδάθ, Ηθίμηβοθίῃ. 

δαμέντας Ῥααν,, ΒΙοιηῆ614, αυοά γϑοΐρθιθπι, βὶ δαμέντων, αυοᾶ 

Βαρθηΐ Μ. οἱ ἔδβγθ οπηηθβ, Εἰ ΡΥυ Οὐ αστα οὐΎΟσ δαΐ ἰηἰογργθίατα [166 ῃ- 

[146 {τἱραὰϊ ροββθῦ, Ηθυπηδηη ροϑὺ δέξεται βαρρ!εῖ τὸν ἐγγενῆ στό- 

λον γυναιχῶν, νυμφίων ϑηλυχτόνῳ κ΄ τ. λ.» ἸπίογΥ 80. ΤΟΥ ατ. ΟΥ- 

ἄϊπθ. Ηδυύαηρ; βυβρίοαίαν Πελασγία δὲ κλάγξεται, ὙὟ. Ἠοβιηδηπ 

(σδθγΡ. ἢ. ῬΏ11Ο]. 1862, ρΡ. 5689) δεύεται οἱ Ἄρει, δαμάρτων. ῬοΒ- 

518 Πελασγὸς αἷα δ᾽ ἕξεται ϑηλυχτόνῳ ἄγει. βοα ἰδθῃ απ 

δέξεται οστορῖο ἀϊοαΐαν ἀθ δοοῦθο, αἴιὸ οαθϑἃ οουροῦδ δϑοοὶρι πη α, 

Βοβρίτϊο, πιδ]ΐη ϑηλύχτονον ἄρῃ », 8 αὐἰάοπι ΒοΟ ῥτὸ ϑηλύχτονον 

φόνον ΔΟΟΙ͂ΡΙ Ροίοϑί, γϑὶ ϑηλύχτονα βάρη. 

860 Ηδθο ποὴ ἄθροραΐ Ηθυηδπη 46 ΘΟΠΠΌΡΙΟ Ο]Ϊπὶ Φογυΐ 

ΡΟΙΪΟΌ]οΟΒο δοοῖροσθ [Ι͂ἢ απϊγοίβαμι ἀϊοΐα βαπύ, αὖ ΟΠοδΡρὮ, 991. 

862. 608 ἀπαμβλυϑήσεται οὐ δυεῖν Μ. 

800 μακροῦ λόγου δὸ βομάϊχ, Ηοχτδηη, 
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τόξοισι κλεινὸς, ὃς πόνων ἐκ τῶνδ᾽ ἐμὲ 

λύσει. τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 

810 μήτηρ ἐμοὶ διῦλϑε Τιτανὶς Θέμις. 

Ὅπως δὲ χώπη, ταῦτα δεῖ μακροῦ λόγου 875 
εἰπεῖν, σὺ τ᾽ οὐδὲν ἐχμαϑοῦσα κερδανεῖς. 

1Ω, 

Ἐλελεῦ, ἐλελεῦ, ὑπό μ᾽ αὖ σφάκελος 

καὶ φρενοπληγεῖς μανίαι ϑαλπουσο᾽, 

810 οἴστρου δ᾽ ἄρδις χρίει μ᾽ ἄπυρος" 880 

᾿ς χραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει. 

808 χλεινοῖό Μ., ΒΟΡ. κλεινὸς οϑίουϊ. 

8170 Τιτανὶς ϑεῶν ὁΧ α΄. τοοορὶς Ηδεθδηη. ϑεὸς οοη). Ηοἰτα- 

βοϑίῃ. ΤΠθιηϊβ, αὐδθ δϑάθιῃ, οδϑὲ ΤῸ]15, ΤΙίδη18Β αΙἸοἰ ταν ΠΟ αὐ 

ΒΟΙΌΥ, Β604 αὖ τηδίοῦ ΤΊδησ ΠῚ, δἃ0 ὩΘβοΪο 8ὴ ᾿πηρομἀαπὶ 8516 μήτηρ 

Τιτανίς. 

871 λόγου, αἱ ν. 866, Μ. 5680]. Μ. δ]ΐᾳαθ. γρόνου 81], 
Εδάθπηι ἸθούϊομἱΒ γαγϊθίαβ Ῥϑυβ. 718. 

818---172 ΟἿἾΟΥῚ αὐυδίθχηϊοη! τοϑρομᾶθὲ απδίθιηϊο ῬΧουηθίῃθΙ. 

Βϑαῦιίαν ἀαρ]οχ πϑυγαῖο. ῬΙΪΟΥ, αὐὑδὸ οδϑὺ 4ἀθ ΙΟῃἷβ ΘΥΤΟΥΙΡτΙΒ 

ῬΥδθίθυ 5, ἰγϊπηϑίσβ ἀπθοθυβ, ὈΒ βδρίθῃῃ, ἀποθαβ οομυπθίαγ. 

ΑἸίογα, ααδ ΙοΠῚΒ ργορθηίθτη ἀ84π6 δὰ {αύατατῃ Ῥγοιπθίμϑὶ Προ τὰ- 

ἰούθίη ἀθαάποιί, 11 θτὰ ὈΙΠΔΥαΠΔ ΘΧΟΥα τα ὈΙΠΔΙΪαπγτι6 ΟἸα Βα] 81 

μεαθοὺ, ααϊθὺβ γϑύϑιιβ Ὀ18 βϑρίθῃη, 15. αὐαἴπαπθ, ααἰπαπα ᾿ποϊαἀ πιηΐαγ. 

818 ἐλελελελελεῦ Μ. Επηοημᾶεανὶ Ῥαῦανγ. ἐλελεῦ" ἐπιφώνημα 

πολεμικόν. οἱ δὲ, προαναφώτησις παιατιδμοῦ. τίϑησι δὲ αὐτὸ 

Αἰόχύλος ἐπὶ ὄχετλιαόμοὺῦ ἐν Προμηϑεὶ δεύσμώτῃ ΗἩφβυο 8. ἐπσι- 

φώνημα ϑρηνητιχόν 8080]. Μ. 

815. 16 ἀρδις᾽ ακίς. Αἰδσχύλος Προμηῦ εἴ δεδιιώτῃ Ηδϑυο μία. 

ἄρδις ἄπυρος ΑΘΒΟΏΥ]ΘΔ6 σϑυθοστ ᾿απούαταθ ρου τ οαπα ΒΟ ὑζίο 

οὐ Ηθυτήϑηηο ᾿πἰθυρυθίδη 7 ΤΩ ΟΥΌ ΘΙ Β᾽η6 ἰρὴθ ἴδοίαπι, 00]]. 

πέδαις ἀχαλκεύτοις Ομοῦρ!. 490, Ποίπμᾶθ καρδία Μ. 
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τροχοδινεῖται δ᾽ ὀμμαϑ᾽ ἑλίγδην, 

ἔξω δὲ δρόμου 

φέρομαι λύσσης πνεύματι μάργῳ, 

880 γλώσσης ἀκρατής" ϑολεροὶ δὲ λόγοι 

παίουσ᾽ εἰκῆ 885 

στυγνῆς πρὸς κύμασιν ἄτης. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἦ σοφὸς ἢ σοφὸς ἦν ὃς 
πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλεσ- 

880 σᾳ διεμυϑολόγησεν, 

ὡς τὸ κηδεῦσαι καϑ' ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ, 890 
καὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 

μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 

ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 

----- τ... 

881. 82 πταίουσ᾽ Μ. παίουσ᾽ 50 ο]1α οὐ ΠΡΥΪ Ρῥ]οτΐααθ. Μοχ 

ΠΟΏΠῚΠ) στυγνοῖς, αποα πθΘβοῖο δῃ ργδθβίθί. Ηδθὸὺ ΟῚ γνϑυίθυϊπι 

οὑπὶ Ηδθιηδηπηο : Ῥογίαγραίῳ αϊοία ππθὰ 1Π|4πιηΐαν (ἢ. 6. ᾿ποΐδῃ- 

{0} αἰγὶ ποῦ ἔσθ᾽; βοᾷ βίο ρούϊαβ : Τωρδίάα ἀΐοία υαφαρίλιν 

ἔμεν αὐνο5 ηναϊογμηι Πμοίμθ. Νϑιη παίουσ᾽ εἰκῇ ἰάθτη 6586 υἱάθίαν 

ᾳυοᾶ παραπαίουσι, τλοο ῥυἱμαϊδίνατη Ὠτιὶο γοῦθο νἱμὶ ΒΥ 08. ΒΘὴΘ 

8680]. Μ. ὑπὸ τῆς μανίας μὴ κατέχουσα τῆς γλωδόης, ἀλλὰ 

παίουσα (168. παραπαίουσα, αἱ Ὠαροί 50}. Ῥ.) 

888ὃ---δ86 ῬΙ[ίδοΟὶ τοβροηβαχη 11π ῇθγιιηῦ 50} 0118, αὐοα 616- 

δϑηῦ! οριρυδιηγηαΐθ ᾿πο]αβδὶ δ] τηδομτβ ἀρὰ Πίῖορ. Τωϑὄτί, 1, 80, 

ἐβάστασεν, '. 6. ἐδοκίμασεν, γογϑανῖ ΘΧρ]ογανίίαιιθ, δρίθ 5080]. Μ. 

ἩΠαβίταῦ νουβὰ ἨοτηΘΥο0 ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ, 

Οἀ. 21, 406, Οὗ, πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρενί Ατἱδίορῃ. 'ΤΏΘΒπι. 480, 

πᾶν ἐβαάσταύε πρᾶγμα χαὶ πᾶσαν ἐπίνοιαν ἐψηλάφει ῬΟΙ͂ΥΡ. 7, 18, 

Ποἰπᾶθ γλῶσσα γ᾽. Μ. 
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8900 Μήποτε μήποτέ τοί μ᾽, ὦ 
! -“ , Ν ΕΜ, 

πότνιαι ἸΠοῖραι, λεχέων 4ιτος εὐυνα- 

τειραν ἔδοισϑε πέλουσαν" 86 

μηδὲ πλαϑείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 

ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρϑενίαν 

8905 εἰσορῶσ' Ἰοῦς γ᾽ ἀμαλαπτομέναν 

δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 900 

Ἐμοὶ δ᾽ εἴη μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος, ἄφοβος, εὔδιος, " ἢ 7 φ 

890. 91 μήποτε εἡποτέ με ὦ μοῖραι Μ. ὦ Ποῖραι μακραίω- 

γες Ἠδηαδπη. ὦ πότγιαι Μοῖραι ῬΑΙΘΥ, Ὀϊπᾶον, απο τϑοθρίο 

Ροβὺ διίθσαπι μήποτε ἴμβθυαὶ τοι. 1] ἴῃ ΒίΌΡ δ ἦ δοφὸς ἡ σοφὸς 

ὃς οὐθοίο ἦν. 

898 σπλαϑείην γαμετᾶ ΡΥ. γαμέται 860. Μ. 

894 ἀστεργάνορα ἀϊοίί ΔῸ απιοῦα αὐἠογγοηέθην (ἀρ Υαῦ ΘηΪ τὴ 

γὶγροὸ Ψονὶβ Θομαρ]6χ8), αὖ Βαρτα Ατηδζοπῦπι ροραϊαϊῃ ὄτυγάνορα. 

Μα1]6 50}0]1. πὸ γοῦθια θχροπαπὺ ἦν οὐ στέργει ὁ γενόμενος αὐτῆς 

ἀνήρ, ΠΘ4Ὲ6 5815 δοοαγαίθ Ἡθυτηδηη ὑΘΟΏΠ ΟΡ: Θχρθγίθιη᾽, αὖ 8185 

Ἰηὐουρυθίδίϊουθϑ ὑδοθϑπηι. 

895 ἰοὺδ γάμω δαπτομέναν Μ., αυοᾶ ἅμα τῷ γάμῳ ἰηΐου- 

Ῥγθίδίαν Β6Π01. Νίιπο ἔθ ὁ β' θη {211 οομ]θοίαγα οαϊίαν μέγα δαπ- 

φομέναν, Ῥᾶλατα ῬΥΟΡΔΌΙΠ ον. γ᾽ ἀποδαπτομέναν ὙΥ̓ ΘΒΘΙΘΓ, βοΥΙΡΒί 

γ᾽ ἀμαλαπτομέναν, ἀπἃ γοθ ΤΟΥΘΟΡΒΙΟΠ Υ. 84 οὐ βΌρΠοΟ]ο8 ἀρπᾶ 
Ἠδβυομβίαπι ν. ἡμαλάψαι υϑὶ Βυμί. 

896 δυόσπλάγχνοιό Μ. οὖ 1011 ρ]θτίααθ, ὃχΧ δυσπλάνοις 6}.8- 

4ὰ6 ἱπίογργθίδιίομθ δυόπλάγχτοις (οἴ. ν. 671) οΥὔαμα, Ἐπιθπαδίθ 
1δυὶ ραποὶ οἱ Τυγμθθυβ. Οδίθειι πὶ ΠῸ]1 Βδουοτθ ἴῃ δάιῖο σόγων; 

αυοᾶ ἰρβὶ Ῥούβομο βιυβρθοίπμι ἕαϊΐ, πούθ δυσπλάνοις ἀλατειῶν πὸ- 
νοις Υ6] δυσπλάνων ἀλατείαις πόνων τϑαῦίτογθ, ὅἴο Ἰοψαπηίαῦ 
Ῥοδίδθ ριᾶθοὶ : ν. δὰ Ἐπηθη. 292ὥ. ἀαᾶθ Ἐπγὶρ. Φ. Α. 1280 

πόνων τιϑηνοὺς ἀποδιδοῦσα ὅοι τροφάς, 4δθ μοι τηπίαηαα βαηί,. 

8917 Ηδπηο Θροάὰπὶ δα ΠΕΠΊΘΥΟΒ ΔΗ ΙΒ ΓΟΡΒΙΟΟΒ γϑαϊρ τ οομπϑίϊ 

͵7] 

ἐπ. 
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μηδὲ κρεισσόνων ϑεῶν 

ἔρως ἄφυχτον ὄμμα προσδράκοι με. 

900 ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὁ πόλεμος, ἄπορα πόριμος, 
γ..,. 5, - 

οὐδ᾽ ἔχω τί ἂν 

γενοίμαν" τὰν Διος γὰρ οὐχ ὁρῶ 905 

μῆτιν ὅπα φύγοιμ᾽ ἄν. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

Ἦ μὴν ἔτι Ζεὺς, καίπερ αὐϑάδης φρενῶν, 

Βαμύ ΕἸΤΊΒΙΟΥ, ΤΔΟΒτηδμη, Ηθεμδηη. ἐμοὶ δ᾽ ὅτι μὲν ὁμαλὸδ ὁ 
γάμοδ ἀφοβοό οὐ δέδια Μ. ὅτε Ῥᾶὰν αἰϊΐααθ, οὐδὲ δέδια Ἠοτ- 
ταϑηη, ααἱθὰβ ΟΟΠ͵ΘΟὔαΥ5. ΠῸΠ τηὰ]ύατη ρῥτοβοϊαγ. ΜΙΗῚ ἀυθίαμη 

ΠΟΙ οϑὺ φαΐ ἴῃ ὁτι ἰδίθαΐ εἴη, αὐοα Βοϊυτη ἴῃ Υἱγρίποβ οδᾶϊὶ οἱ 

δἃ ορροβίξπιπι μηδὲ προόδράκοι ὈΘη6 δοηνθηΐδ; παπὶ τϑοΐθ Βοσῖρβθ- 

τίτη ἄφοβος, εὐδιος, διαὶ σῚ ροίοβί. 

898. 99 προύδάρχοι με Μ. προσδέρκοι μὲ Τἰργὶ ρΡ]θυααθ. 
προύδράχοι με ΒΙοιηῆθΙ]4. ϑεῶν ἀδιηπδθξ Μυβργανθ, ΒΙομιβο]ᾷ, 

Βοϊδββοῃδᾶθ. ἔρως ϑ'ομᾷίϊξ οἱ Ὀϊηᾶου ἀθ]θηί. Οἱγαπιασθ ργδθθθηΐ 

ΡΥ οὐ βοῃο]α ο, ααἱ ΠΟῸΒ νϑιβαβ αῇδουί, β50ῃ01. ΤΏθοον. 15, 94, 

ταθηΐαν Ηδιηδηη 4] 1146. Νὰπι χροίόδονας ϑεούς Οοθδηϊᾷθβ ἀϊ- 

οππύ 605 τηΔ]ογα τα ροηὐϊιτη, τοὺς ἐὲ οὐρανοῦ (ν. 898), οὐ ἀφυχεον 

ὄμμα προσδράκοι Ἰάοτα να]οῦ απο ἀφυχτον δέργμα προσδράχοι. 

900--902 ἄπορα πόριμος ἱπίογργοίαγο ἄπορα παρέχων, ἀμή- 
χανος. Ἰ)οἰπᾶθ τίς ἂν γενοίμαν Ἰἰθτ]. τί ἀν γενοίμαν Μοίπθκθ ὃχ 

πϑι ΟΥ̓ΔΘΟΟΥΤΩ,, Ὠϊδία Ἰορί πο : τίς ᾶτη ἀδιηπανογαὺ Ηδυίαηρ,. 

Πιπᾶοτ, ψϑυβαμη ΔΙύθυαι Δ οὐδ᾽ ἔχω, ἰουίαπι ἃ μῆτιν ΘΧΟΥΒΈΒ, 

βουῖρβὶῦ ἀπολέμιότος (ροίοταί ἀπόλεμος τις) οὐ ὐζο]απι τὰν ἄθ6]6- 

νἱύ, φαϊθτιβ τηνι α!οηΐθτι8. οχ Ὡοβδίσα Ὑϑυβαπη αἰ ΙΒ 06. ΟΡΒ. 6586 

ΠΟ νἀ οίαγ. 

908 αὐϑάδησ φρενῶν ΡΥ. Μ. οὐ Ἡθηηδπη,. Ὑαϊρο αὐϑάδη 

φρονῶν. 
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ἔσται ταπεινός τοῖον ἐξαρτύεται 

θ0ῦ γάμον γαμεῖν, ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννίδος 

ϑρόνων τ᾽ ἀΐστον ἐκβαλεῖ" πατρὸς δ᾽ ἀρὰ οι0 

Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς κρανϑήσεται, 
ἣν ἐχπίτνων ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 

τοιῶνδε μόχϑων ἐχτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 

910 δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 

ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα χῴ τρόπῳ. πρὸς ταῦτα νυν 915 
ϑαρσῶν καϑήσϑω, τοῖς πεδαρσίοις κτύποις 

πιστὸς, τινάσσων πυρπνοον χεροῖν βέλος" 

οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρχέσει τὸ μὴ οὐ 

910 πεσεῖν ἀτίμως πτωματ᾽ οὐκ ἀνασχεταά. 

τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκευάζεται 920 

ἐπ’ αὐτὸς αὐτῷ, δυσμαχώτατον τέρας" 

ὃς δὴ κεραυνοῦ κρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα, 

904 ΓΑΡΥΪ οἷον. ΒΟΡ. τοῖον, ᾳαοᾶ ῥγοβρδγαπὶ ΕἸΠΊΒ]6Υ, Ὠϊῃ- 

ἀουῖ δἰααθ. 

908 ϑρόνων ἀϊότον οἱ πατρόδ τ᾽ ἀρὰ Μ. 

901--9 τόδ᾽ οἱ δηναιὸν οἱ τοιόνδ ΡΥ. τότ᾽ οὐ δηναιῶν οἱ 
τοιῶνδε τθο. Μ, 

911 γυ]ροὸ πρὸς ταῦτα νῦν. Οοττοχῖς Ὀἰπάοτγξ, 

912 Κ'0[01. Α. πο Ἰορὶῦ σόποις ῥἴῸ χεύποις, 868 σϑῦθᾶ τοὶς 

πεδαρσίοις, ἃ ποταΐηθ χεύποις ἀἰδ)αποία, ἱπίογργθίδίαν ἐν τοῖς ὑψη- 

λοὶς τόποις. Ιάθτι αἴοτὶ τ. 1. πσυότος. Οἰτατααιιθ ὙΥΊΘβ6]θτὸ ρ]8- 

Οαἶθ86 τηῖτοῦ, Ποὶπᾶθ σιότωδ ΡΥ. πιότού 860. τινάδόων τ᾽ ἐν 

χεροῖν πύρπνουν βέλος Μ. Ἐοτηδ οοπέγδοία οβθηβὶ σιναόσων 

χερσὶ πυρπνόον β. Ῥοῖβοπ, Ηδγηιδηη. συροῦν β. οοπ]. ὈΙπάοτῇ, 
Μαὰϊ ἰγδηβροβὶιβ γϑυθὶβ τινάσσων πυρπνόον χ. β. 

918 κρεϊόσον ΡΥ. κρείόδον ΤγΘ0. οὑρήσοι Μ. 
͵7 
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βροντῆς ϑ᾽ ὑπερφέροντα καρτερὸν κτύπον" 

920 ϑαλασσίαν τε γῆς τινάκτειραν νόσον 
τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος, σκεδᾷ. 925 

919 ΡΥ βροντῆς ϑ'᾽ ὑπερβάλλοντα (ὑπερ βάλοντα Ρ᾿. Μὰ), 

φυοᾶ ποίαν ΗοΥδηη, βροντάς ϑ᾽ ὑπερβάλλοντα ΒΙοταβε]ᾷ, Ὠΐη- 

ἀογτί. ϑϑογγαῖο β'ϑηθῦγο Β᾽ ΠΡ ΪΑΥΙ ΒΟΥΊΡΒΙ ὑπερφέροντα, Οα7 118 ᾿πΐου- 

ΡΓοἰδίΙ θη 6888 ὑσερ βάλλοντα Ῥαΐο, 60]]. ΗΘΒΥΟΒΙ ρΊοβθα ὑπερ- 

φέρεις " ὑπερ βάλί(λλ)εις, 4.80 ἔογίδϑϑθ δᾶ Επασῖρ. Ηουδο]. ὅ84 ρου ποί, 

βόρῃ. Ο. Β. 881 τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα. 

920. 21 νόδον ἀϊοϊδ, αὐ Τιαἰϊηὶ ροβϑίθμη, ΠῸῚ ἹΠΟΥΡ τη ἰρβαπι, 

5604 ΤῊοΥὉ] οδθβαιη. Αἴο ϑιορῦ. 789 ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ πα- 

τροντόνον Οἰδιπόδαν, Ῥιπᾷ. Ῥγίμῃ. 4, 250 Πήδειαν εν τὰν Πελίαο 

φόνον. Μίπυβ δυδδοίοι Ξορῃοο]ο5 Αηΐ. 418 54ᾳ4ᾳ. ἰυγρίηθμι Βοταΐ- 

πἰρυθ πιο]οβίαπι οὐράνιον ἄχος οἱ ϑείαν νόσον γοοαί. ἘΕὙυΒίτα 
ὙΥΊΘ 56] Υ σοῦ 5ῖο σοῃϑίσγαϊ ναϊί : τρίαιναν τινάχτειραν ; 1, 8, 

τινάδδουόσαν, νόδον γῆς Ῥοπουίίθηαο οἰβοϊθηΐοιη αὖ ἑοστα δορτούοί,. 

Μαϊ]ο Ἠδυίαηρ, βου ρβὶὶ γῆς τινάχτορ᾽ ἐννοσιν. --- Οδίθγαπι μἱ γϑυβαϑ 
ἰπᾶϊοῖο βυαηῦ ΑΘβοθγ!απὶ δα ϑασηι ργοροβίψατη δοοοϊητηοᾶδββα ἔαθα- 

δῖα, γϑ]]ρΊοϑίαβ ἃ ῬΙηᾶαγΟ 1ῃ ΙΒ.ΏΠη1Ο ΟΔΥΤΏΪη6 βθρύϊμαο βουνϑίβῃῃ, 

ᾳὰ8, Φυριίον οὐ Νορίυηαϑ, ααὰτὰ Του ἄθ παρ 115 δια γθηῦ, οορ- 

εἰΐο ἴῃ ἔαι8. 6586 αὐ ΤΊ ΘΟ15. Π]Ιπὶ οαογοῦ ραίγθ τηδ]ούθια, Ῥθῖθοὸ 

ἄθαμι ἴῃ τηδίυϊπηοηΐαπι ἀρ 586. ἐογθραπίαγ. Εἶπε δ᾽ εὐβουλος ἐν 

μέσοιδι Θέμις; εἵνεμδν πεπρωμένον ἦν, φέρτερον γόνον οἱ ἄναχτα 

πατρὸς τεκεῖν ποντίαν ϑεὸν, ὃς κεραυνοῦ τὸ κρέδδον ἄλλο 

βέλος διώξει χερὶ τριόδοντός τ᾽ ἀμαιμακέτου, Δί τὸ 

μισγομέναν ἡ Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖδιν. Ῥαϊοὶ ἀραᾶ Ῥίηπδατνιπι ΦΟΥΪ8 
ΓαἸτηϊηϊ Νορίαηὶ ἰτἀθηΐθηθ Ὠθοθθβαυῖο δαϊπηοίαμη 6586, δρυᾶ 

ΑΘβομ τη δαΐθηι Ἰοοαμι 46 Νορίπηὶϊ ἰθ]ο οοηηροηᾶο ογηδέιμη 

αυϊάοτμῃ ΔΗ ΥΘ δυρθηάδθαιθ τοὶ μλἱυϊῆοθ ΒΟΥΥΘ, 564 ἰδηιθη 51Π6 

βθηΐθηίίδο ἀδηηο τϑοϊαϊ Ρο586, τ 6Χ 60 δϑυοίογθ, α'ὸ αὔθγατθ 

Ροδία αι δῦ, δϑϑαχηρίαβ οὗ ρούϊαϑ. ΟῚ ΟἸΪβ8118 ατιϑπὶ ὩΘΟΘΒΒαΤΙΟ 

αάτίαβ νἱἀθαΐαν. Οὐἱ8 Θτὶῦ δαοίου 1116, ἱρῃουδηαβ ; 564 ἐδηθῃ 

ΘΟ ΟΘτΘ Ἰἰσού ἤᾶθο ἴῃ Ἠρβίοᾶθο Θρυ]ο 46 Ῥοὶοὶ Τρ βαὰθ 



9Ἵ 

’ ᾿Ὶ “- 4 Δ - 

πταίσας δὲ τῷδε προς κακῷ μαϑησεται 
ο δὶ οὖν ἃν ὦ ὃν ἢ 
ὅσον τὸ τ᾽’ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 

ΧΟΡΟΣ. 

Σύ ϑὴν ἃ χρήζεις, ταῦτ᾽ ἐϊιιγλωσσᾷ Διός. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

920 ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ προσδοκᾶν χρὴ δέσποόσειν Ζηνὸς τινα; 9530 

ΠΡΟΠΗΘΕΎῪΣ. 

καὶ τῶνδέ γ᾽ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐκρίπτων ἔπη; 

πῸρ4115 (Τ εἴζο5 ῬΊΌΟΪΘρ. δᾶ Τιγοορηγ. Ρ. 261) ἐγδάϊία ἔπῖ58βθ, ψαδϑια- 
ἀυϑια οἰΐδιη ἄθ ΟὙρυῖ15 οορίίατὶ ροίθϑδέ, 410 ἰπ οδυμΐπ 6 ὈΥΪπιττὶ 

Ψυρίίον σαπα ΤΠοιϊά6 ἃ] γταραί, ἀθίηθ παρᾶ 1146 παυτᾶρδη- 

ἴὰγ, ογαμι μᾶρθο αἰαὶ 86 Παρθηΐ, θϑΟῖῸ δὴ οἰάθιη ΠΟμπ11ὰ 46- 

θεαῦ ΤἈθοροηῖδθ βουϊρίου αὶ αα]θπὸ (46 ΗτΡροον. οἵ Ρ]δΐ. ἄοριπι. ΠΙ, 8) 

Ἰδυδαΐαβ, δραᾶ αὐδπὶ Ψυ ρὸν Μοῦ ἀὐχούδιη αἰνὸ βαὰ ὀοπα!ϊξ δείσας 

μὴ τέξῃ πρατερώτερον ἄλλο κεραυνοῦ, 486 ᾿ιϑέο Βγόν 5. ἀϊοία 6χ 

ἴοοο ρμἴβϑῃϊονθ Αθβοβυηαιθ ψϑυβ θα 918. 89. 5Βίτ!! ἀποία νυἱάθηξατσ, 

922. 28 καχῶν ΡΥ. καχῶι τϑο. δὲ ὁόόδον Μ. 

924 σύϑην ΘΟ ΠΟΙ πὶ οἵ ἤογίαββο ἐπογλωόσαᾶι γτ. Μ. Ῥαΐ- 
τουϊα Ἡοπηθτῖοα ϑϑήν αἀπϑιηαιιδπι 1188 δραα ἰγαρίοοβ ποὴ Ἰορί ἐν, 

ἰατάθὴ ἂὮ ΑΘΘΌΒΥΠΟ ποῖ 45) ἀϊοαη αὶ νιάοίατ. 

"928 πῶσ οὐχὶ Μ. δ᾽ ὁχ 411|8 Πἰβθτῖθβ ᾿ηβουιτς ΒΙοπιβο]ά. 
, 18 
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ΠΡΟΙΠΗΘΕΥΣ. 

τί δ᾽ ἂν φοβοίμην ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 

ΧΟΡΟΣ. 

950 ἀλλ᾽ ἄϑλον ἂν σοι τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἀλγίω πόροι. 
ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

ὁ δ᾽ οὖν ποιείτω" πάντα προσδοκητά μοι. 985 
ΧΟΡΟΣ. 

οἱ προσκυνοῦντες τὴν ᾿Α'δράστειαν σοφοί. 
ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

σέβου, προσεύχου, ϑῶπτε τὸν κρατοῦντ᾽ ἀεί. 

ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Ζηνὸς ἢ μηδὲν μέλει. 

980 δράτω, κρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον 

ὅπως ϑέλει" δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρξει ϑεοῖς. 940 

929---81 τί δαὶ Μ. Ῥοϊπᾶςθ ΠΡῚΪ τοῦδέ γ᾽ ἀλγίω οἱ τιοχ 
δ᾽ (ὁδ᾽ νυ. ΜῊ οὖν. Ἑπιθπδαγαπὶ ὙΥΘΠΙαπου οὐ ΕἸπιβΙοΥ. 

982 ϑβαριθηΐοθ α1οῖῦ ααἱ νοῦθᾶ τηϑᾶρηδ, ΒΌΡΟΥΡα, ᾿ηνταϊοβα υἱΐθηῦ, 

οἱ προσχυνοῦντες τὴν Νέμεσιν, τὸν Φϑόνον. ϑ΄'πο 1υϑία οδιβα, αἱ 
τη: νἱαθίμν, ᾿η5ο] 1} πο α]οΘμαῚ ἰουιηα]αθ βρη ΠΟΔΌ ΟΠ 6 1 

αἰδιιοηΐοθ, Δαγαβίθαμα πἴο Νοθββιζαίθμι 6886 βία παπῦῷ ΝΘΘρ ΙΒΌΔΟΙ,, 

Ναοϊπιοηι. Τ]ιοοῖ. Ρ. 48 οἱ Ε, Τουτγπῖθι ἴπ ΠΡτῸ ἱπρϑηοβίββίπιο ὨΌΡΘΙ 

οαιίο Νόηιὀδὶα οἱ ἴα «]αἰοιιδὶο (65 ίοια;, Ρ. 221. 

938 τὸν χρατοῦντ᾽ ἀεί ᾿ἰπί6 1106 τὸν ἀεὶ χρατοῦντα, τοὺς ἐν 

μέρει κρατοῦντας, Θύτα “Οαϊ αποαιθ ἔθπιροῦθ ΓΘρΉδΥΘ οοπέϊρι᾽, υἱ 

ἩοΥδΔηηΣ ὙΘΥΡῚΒ. αἰδι. 

9806 Ιἄθπι ἰθπιρουΐθ βρδίϊιπη ν. 9 μυριετῇ χρόνον ἀϊχογαί, 

ΚΙΟ γ. 929 ᾿πητηογία 85 οἱ βθουχιδίθμι ργϑθβίδυθ, τ. 780 ϑδάθῃηιν 

ΒΈΌΡΡΙ1οἾ15. αἄάοτο νἱἀοραύαν, ῬΥϑθοΙαΥ 5 ΓΘραρηδη185, Ργοτῦ ουσ ἊΣ 

γ61 ἀΘρΡΥΪ {1 ΤῊ 8611 ΘΉΪΤΏΤΙΒ. 

908---836 Ῥτοχηθίποὶ ἀϊοίίο μαροῦ νϑυβιιβ οοΐο (6, 2) ἴπ ᾿πῖο 

ἰού ἀοιιαιιθ (6, 2) ἴῃ ἤπο, ααϊθβ ᾿ηἰου θοῦ βαμπί νθυβι8 ααΐπααθ, 
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᾿Αλλ’ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Διὸς τρόύχιν, 
τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον. 

, Οἱ ὦ 2.4.1} 
πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν δληλυϑεν. 

ΕΡΙΗΣ. 

940 σὲ τὸν σοφιστὴν τὸν πικρῶς ὑπέρτπικρον, 

τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς ϑεοὺς ἐφημέροις θμδ 

πορύντα τιμὰς, τὸν πυρὸς κλέπτην λέγω" 
πατὴρ ἀνωγέ σ᾽ οὕστινας κομπεῖς γάμους 

αὐδᾶν, πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐχπίπτει κράτους" 

911---915, 46 γσδηᾶὰ “ονἱβ οομβαθηξι. Ποίπαάθ νϑύϑβ 924.--- 27 

ἰηΐοσ Ῥτγοιηθίμπουσῃ οὐ οδβογαιη τατίαὶ τοϑρομαᾶθηῦ Ό1ΠῚ Ὀ1η15, 1ἴθιη- 

46 Ῥιοχηθίμοὶ σϑυθὰθ 988---86 ὈΙΠΩῚ ὈΪΠ15 γϑϑροπαθηῦ, [ηΐθι ΠΟΒ 

αὐδύθυ 068 1ηἰου οἴ οδύ φαΐηϊο 46 ᾿πηρυιάθηί Ῥγοιπθίμοὶ δα αἀϑδοῖΐδ. 

940 Ῥιορίαβ αυδηὶ Ἡοπιοιίοα οἰόϑεν οἷος, αἰνόϑεν αἰνῶς 

δοοϑαϊ ἀκριβῶς περιόσδόφρων 881, ὑπερπόλλους ἄγαν ῬοιΒ. 794. 

Μαδ]θ ϑομάν πικροῖς, Γι υδίγα Μροίηθ]ςΘ. πικρῶν. 

941 τὸν ἡμέροιό Μ.,) αυοᾶ ποῃ ἀθθαραὺ ὑπουὶ Ηθυμηδηη. τὸν 

ἐφημέροις ΡΥ Ρ]αγπ. θοίθ ἀθ]θίο δυξοαϊο ἐφημέροις Οὕτῃ 

ΠΡΥῚΒ. ὩΟΠΠ 1115 ΒΙοΟΙ ἢ 614, πὶ Αἰθυ χη ραυ οἱρίαχη 840 αἰίουο ρομαθαῦ: 

φιιὶ οομπῖγα ἀθο5 ρεοσοαδίδ δεποβοῖα τιονἐαϊίδιις ργαθδίαπάο, παρὰ 

νόμον ϑεῶν βρότεα μὲν τίων, ἔππι. 173. Οοποϊπηϊἑαἰῖ8. οαιιϑ8 

ΒΌρΡΥδ Υἱγρῦϊαπι ροβὲ σοφιστήν ἄοἸ]θν. 

944 Ἰ|Ρυ] πρὸς ὧν τ᾽ (ὧν 560. Μ. ἰπ Π 78), πὶ πρὸς ὧν γ᾽. 

ΠΙαὰ ἐποῦαν Ἡουμηαπη ὧν ποη δᾶ γάμους τοϊαίο, 564 δα οὰπι ααϊ 

ΟΧ ᾿ἰδίο ΘΟ 10 πϑίιβ ΤΘΡΉ ΠῚ 00] οΥθρύστιβ 510. Αὐὖ πδθ νϑὺ- 

Ῥογαπι διαθαροθ ἃ ΜϑΥΘΌΣΙ ΟΘΟΠΒ]10 δ]θμαθ βϑαηῦ, πθαὰθ ΠοῸ 

γοϊαθυηῦ ΠΙΡΥδΥ ααἱ δἀά᾽ἀογαμῦ ραγοα]α τοοΐθ ἃΡ Ἐ]ΠΊΒ5]610Ὸ 

ἀο]θίαπι. 
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0945 καὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰγικτηρίως, 
ἀλλ᾽ αὖϑ' ἕκαστ᾽ ἔχφραζε" μηδέ μοι διπλᾶς 950 
ὁδοὺς, Προμηϑεῦ, προσβάλῃς ὁρᾷς δ᾽ ὅτι 

Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑακίζεται. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

σεμνόστομός γ8 καὶ φρονήματος πλέως 
950 ὁ μῦϑὸς ἐστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

γέον νέοι κρατεῖτε καὶ δοκεῖτε δὴ 956 
ναίειν ἀπενϑῆ πέργαμ᾽" οὐκ’ ἐκ τῶνδ᾽ ἐγὼ 

δισσοὺς τυράννους ἐκπεσόντας ἠσϑομην; 

τρίτον δὲ τὸν νῦν κοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 

θοῦ αἴσχιστα καὶ τάχιστα. μή τί σοι δοκῶ 

ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους ϑεούς ; 960 
πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ 

κέλευϑον ἥνπερ ἤλϑες ἐγκόνει πάλιν" 

πεύσει γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

9406 αὐϑέχαόστα φράζε ρτ. Μ. ἐκφραΐε Ἰἰρτί ποπη}} οὐ δά. 

Ρ]εσίαπθ. Ἰοἰπᾶθ μηδ᾽ ἐμοὶ ΡΥ. μηδέ μοι 8080. Μ. Ευτ. ῬΒοΘη. 

494 ταῦτ᾽ αὐϑ' ἕκαστα, μῆτερ, οὐχὶ περιπλοχὰς λόγων ἀϑροίδας 
εἶπον. 

948 Ταΐϊϑιις (τοῖς μὴ πειϑομένοις αὐτῷ 50}801. Μ.) πο ἰφηὶς 68. 
51 τοῖς τοιούτοις ἩΘαςχ 8. ΘΘΠΘΙΒ οϑϑοῦ, μαλϑασόεται Ρούα8 4υδπὶ 

μαλϑακίξεται ἀϊχιδβδοῦ, - 

949 ν. 1. δεμνοστομὸς τὸ ταλ]θθδὶ ΕἸ ΠΊΒΙΘΥ. 

964 κχοιρανοῦντ᾽ δ᾽οπδαπη βαρῖ(. Μα]ὶπι ἐκπσέτνον τ᾽. Βορηὶ 

πούΐο ΟΧ ΒΈΡΘΙΙΟΥ ΙΒ [40116 ΒΌρΡρΙ]οίαγ, ἴῃ Θνθύβίομθ τορπὶ Ρτο- 

τηρύμθιι8β Θχϑιι δαί, 

950. 57 ὑποπτήσειν ΡΥ. ὑποπτήσόειν 5600. Μ. Πεἰπᾶο πολλοῦ δὲ Μ. 

957---9 Ῥτγαθιὑαηὐαγ ὑγθ8 Ῥυοιη ἢ 6ἱ ν Υβ 18 «0018 τα] Ἰ ΒΓ ΠῈ 

ΡοΥΒυυ θη 18, Του ἄθι νϑυβὶθι8Β ἱρπῖ8 ταρίογομι γϑ]]]οαὺ Μογουνῖαβ 
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ΕΡΜΗΣ. 

960 Τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 

ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς καϑωρμισας. 966 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 
τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξέαν, 

σαφῶς ἐπίσταο᾽, οὐκ ἂν ἀλλαξαιμ᾽ ἐγώ. 
ΕΡΜΗΣ. 

χρεῖσσον γὰρ οἶμαι τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 
9605 ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 
"Ἢ Ἑ " Ἔ 4 Ἔ 

οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας χρεών. 970 

δααϊίαιθ δγοίθ οὕ ἢΐβ8 ΘΟΠ ποῖ Β6Χ 81105 4ἀθ Ψουβ πηϑηάδίῖ8. 

ὅἴο οὐβοίϊαπθαν πόνϑηλ ἐγ πηοίνϊ, δα 4005, ροϑὺ ἄποβ ἱπύθυροβιίοβ, 

πον ἰγἸπηθίχ]5 ῬΥοταθίμθιιβ τοϑρομαοί, 

961] καϑωώρισαό, ῬΟΥ ΤΑΒΌΓΘΙ ἴῃ ὁ πιυίαίο, Μ, Μαυϊρδίδπι 

καϑώρμισας οἰΐδπη Β0 ΒΟ] οη Α. εἰόηγαγες καὶ ΕΥΡΊΒΟΝ ἜΡΌΣ 

κατούριδας Ἠδττηδηη. 

964. 05 νυ]ροὸ Ῥιοσαθίμθο οοηὐϊηιιδίοβ, ΜΘΓΟΌΣΙΣ 6556 ΟΡ ΘΡῚΘ 

Ρϑιβροχούαπὺ Εὐίαταὶ οἱ Ηθυϑηπ, 08 5θουε βαηὺ Ηδυίπηρ οἵ 

Ῥαΐου. δὰ θῃΐπ ϑαπὺ νοῦθα αἀ80 δπίθοθάθηςδ, Π0η ΘΟΠ χη θηΐ, 

506 γοζαϊοηΐ, ααἷρρθ ααϊθιιθ ΡΘΙ ἸΓΟΠΐΔΙη (οἶμαι) ΒΡ ΏΙ ΠΟΘἰΣ ΤαΪΒΘΥῸ 

ΒΟΥ 10 (λατρείᾳ) ποὴ Μογούσι τη δἀἀϊούιπη 6556, 564 Ῥχοπιθίμθιμ, 

πὰ Πποποβίθιη ἃ ραίτθ ομ]δίατα τὰπὰ5 ΗΘ] 16 οχϑοααὶ, Ρτο- 

τθίμθιιϑ Πᾶθ0 810 ἔθ αἰχίββοί: κρεῖδόον δὲ τῇδε προδσδταλαιπωρεῖν 

πέτρᾳ ἡ τῷ τυράννῳ τῷ νέῳ διαχονεῖν. Οθίογαπι φῆναι δ᾽ πιστὸν 

δ᾽ ΡΥ. πιότον γ᾽ τθο. Μ. 

966 υὖ ροπαϊηιιβ 810 νογθίαν ΒΙΡΌΘο. Κβ'οα απππὶ οϑάθιῃ 

ΟΡΘΙἃ ὙΘΙΒΙΙΒ ΘΡΥΘΡῚΙ 964. ὅ ἀδηηπδηαιὶ οββθηῦ, οχ Κϑοκὶὶ ροίϊιιβ 

οομϊοούαγα, αἱ οὐ βρηἰθηὐδγατα ποχαΐ οὐ πυπθυοσιιη Ἅϑίϊομὶ 58 .18- 

βογαῖ, υϑύβιπι ΠῸΠῚ ΘΧοὶ 1856 βίδα. 

7 
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910 

910 

ΕΡΜΗΣ. 

Χλιδᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πραγμασιν. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγω 

ἐχϑροὺς ἔδοιμι" καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 
ΕΡΜΗΣ. 

ἢ κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεοὺς, 

ὅσοι παϑόντες εὖ κακοῦσί μ᾽ ἐκδίκως. 

ΕΡΜΗΣ. 

Κλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμικρὰν νόσον. 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

γοσοῖμ᾽ ἂν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 

ΕΡΜΗΣ. 
εἴης φορητὸς οὐκ ἂν, εἰ πράσσοις καλώς. 

ΠΡΟΪΜΗΘΕΥΣ. 

ὦμοι. 

ΕΡΜΗΣ. 
’ " ᾽ν 2 3 , 

τοῦς Ζευς τοῦπος οὐκ ἐπίσταται. 

976 

980 

967 πράγμασι ὁχ Μ. Ιἰβυΐδᾳιιθ. ῥ]ογίβαᾳιθθ τϑάσχιν Βυιποῖς. 
ἴῃ νϑίθυθβ ϑάἀϊ 0 η 65 ἱγυθρβογδῦ ἱπίθυργούαμιθηύμ πη πσημαόι, 8.0 ΒυΪὰΒ 

Ιοοὶ ἰγοηΐα 4] θυ 1. 

970 

ΟΒο, 174. 

978 

9676 

ΥΟΧ οδί 

συμφορᾶς Ῥατ. Ὁ. αι κοηδόσ. Αὐ ν. δακρύω τύχαις 

μικρὰν ΠΡτῖ, σμικρὰν Βναποὶς οἱ, αὐ νἱάοδαν, Μ. 

κερτομίοις ὀργαῖς κατάφρακτος ἐν δεόμῷ ὅορ!ι. Απύ. 966. 

ὦμοι βοοιπάσμῃ ΗδΥΔη πὶ “ΠΟ ἀοΙ]Θηὐ8. Τη8118 5118 

, 568 οἵη ἄΟ]ΟΥΘ παρ ΔῊ 15. ΟΡ ρουνούβαπι 1Ππ4 ἀθουατα 

46 86 παϊοίαπη᾽; τα ῃΐ 810 ρούϊι8. Θχροῃθηάασμῃ νἱάθύιμ: “᾿ϑὶ τα ϊΗ], 
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ΠΡΟΙΪΜΗΘΕΥΣ. 

ἀλλ᾽ ἐκδιδάσκει πανϑ᾽ ὁ γηράσκων χρόνος. 
ΕΡΜΗΣ. 

καὶ μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν ὕνϑ᾽ ὑπηρέτην. 
ΕΡΜΗΣ. 

980 ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν. χρήζει πατήρ. 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

καὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τἰνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 085 
ΕΡΜΗΣ. 

ἐκερτόμησας δῆϑεν ὥστε παῖδά με. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Οὐ γὰρ σὺ παῖς τε κἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 

εἰ προσδοκᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσϑαι πάρα; 
98ῦ οὐκ ἔστιν. αἴκισμ’ οὐδὲ μηχανημ᾽ ὅτῳ 

προτρέψεταί μὲ Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε, 990 

αυδηΐαπι αροδὲ αὐ ῬΘῺΘ τηΐῃὶ 510. οἴμοι ΘΧ 80:0]. Μ. πηδ]εραὶ 

Ἐ]ΠΊΒ]6Υ, αἴιδ81 οογίπτη αυϊάᾶδμη μϑυαχι ἱπίθυθούϊοπασμα ἀἰβοχίμηθη 

βίδα! ρμοββοί. Αἂ ποὺ Μοιουγίαπι ὦμοι; τόδε Ζεὺς τοῦπος.. .. 
Τοϑρομᾶθυθ οομ  οῖθθαῦ οΟἸῖτα ΤΔομιηϑηη, πυροῦ Μοίποϊθ, π οομίτα 

ΑΘΒΟΒΥ οομϑαθίπαίηθπι ἰὐἱπιθίου ἸὩΐΟΣ ἅἀπιδ8 ΡΘΊβοη 85 αἰνι ἀδγοίαγ. 

Τα θυ] οϊο5 γϑρϑίλϊ0, αἶβὶ ΓΆΠΟΥ, ῬΥΓΟΥΒΒ. ᾿πΠταϑηϑιη ΚΤ 8: ΟΠ ΘΙῺ 

ΒΑΡοχοί. 

982 ὡσ παῖδα (6 Μ. οὐ Πρτὶ πομμ!}}}. ὡς παῖδ᾽ ὄντα {8 
γα]ρο. ΜοΙϊοσηαΒ παμλθυβ στο παῖδά μὲ Ἡθυμιδπη. 

988. 84 [ΠῚΡΥῚ χαὶ ὅτι. ῬῬΙΟΠΟΙΏΘΙ τοῦδε σΘΏΘΙΪΒ ποία 8 

οϑὺ: οἵ 241, ρίμᾶθ σουδεῖόϑαι Μ. οἱ ρμ]οτίᾳιθ, αποᾶ ἐαθδίιν 

Ἡρυμδῃῃ. 
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πρὶν ἂν χαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 

πρὸς ταῦτα διπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλὸξ, 
λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδι καὶ βροντήμασιν 

9900 χϑονίοις κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω᾽" 

γνάψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὥστε καὶ φράσαι 96 

πρὸς οὗ χρεών νιν ἐχπεσεῖν τυραννίδος. 
ΕΡΜΗΣ. 

Ὅρα νυν εἕ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται τάδε. 
ΕΡΜΗΣ. 

900 τόλμησον, ὦ μάταιε, τόὀλμησόν ποτε 
πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. ιτοῦῦ 

ΠΡΟΜΜΗΘΕΥΣ. 

ὀχλεῖς μάτην μὲ κῦύμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 

εἰσελϑέτω σε μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ Διὸς 

γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι, 

1000 καὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 

988 αἰϑαλοῦσα Μ. ν. 1. αἰϑεροῦσσα δῇενῦ Β01Π|01. Μ. αἶϑα- 

λοῦόσα Οδπίογ. Τιδπἀδπί ἱφηϊίαύϊοπθτὴ ἘΠ ρ ἄθδμι πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω 

μὸν πῦρ κ' τ. λ., 5.76] ἔτρ. 1Υ̓͂.Ψ 

989 ἔοικε γὰρ ἡ χιὼν (ἀδρὴ πίπτουδα) πτεροῖσι Ἠοτοί. ΤΥ͂, 81. 

οὗ, 1». 17. 

991 γνάψει Ῥτ. γνάμει 566. οἱ φράσειν Μ. 

994 ᾧ παὶ Μ. ὦπται 5680]. Μ., 4αϊ δἀβοτίρβι᾽ σοϑεώρηται, 
᾿ἰρτῖαπο ρῥϊουῖααθ. 

997. 98 λαλῶν ὡς πρὸς χῦμα ἀναίόϑητον 8080]. τοο. Μ. ὡς 

δὲ πέτρος ἢ ϑαλάσόσιος κλύδων ἀκούει γνουϑετουμένη φίλων Εαχὶρ. 

Μεᾶ. 28. ΡΙυτα ἀαρὶὶ Ὑδοϊκοηδὅν δὰ Ἐπτὶρ. ΕΠ ΡΡ. 8056. εϊηᾶθ 

μήπαϑ', α ΘὁΧ ὦ ϑυΐ νυ ἴλοίο, Μ. 
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γυναικομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν 100 

λῦσαί με δεσμῶν τῶνδε᾽ τοῦ παντὸς δέω. 

ΕΡΜΗΣ. 

“Τέγων ἔοικα πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν" 

τέγγει γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσει κέαρ 

1000 λιταῖς " δάκνων δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 

πῶλος βιάζει καὶ πρὸς ἡνίας μάχει. 1010 

900---1002 ΒΙ15 δα Ὀΐποβ, Ὀ15 δὰ βίῃριϊοβ ΜΟΓΟΌΣΙΙ {ΠῚ ἔγῸ 8 

Ῥῖπ1β ἰππηθγ8Β Ῥχοιηθίμοϑιιβ τοϑρομπᾶθί. ϑοααπηίῃῦ Ὑϑυϑα8 ἀθοθΠ), 

Β'γ6 {768 αὐδίϊιοι {γ68, ΒΙΠΡῚῸ1 ΒΙηΡῸ]18Β ΡΘΙΒΟΠΙΒ {Ρα 1, Ώ181 

ααοα αὐδίθγηϊοβ ὙΘΙΒΒ ὈΥΙΠΩῸΒ αἰγίαπθ ΘΟΙΏΙΩΠΠΗΪ8Β οδύ. ΕῸΥΘ 

οϑᾶθπι αἸγ υθ] ἔοσηδ σοηβρίοιβ οὐαὶ Ἰοουβ 880 ---θὅ, ἴῃ αὰο 

ΡΥΪαατη Ὀ1η15, ἀθιπαθ Ὀ1η18 ΒΙ Πρ. ]ἰΒᾳι6, ἀθηΐαιθ 51} 0}118 ἐγ οὐ τ β 

Ῥχοχιθίμθαβ οὐ Οοδϑηϊβ δ] θυ παθδηΐ : ααδ6 Β᾽τ1}1π40 ποη ἔπρι 

ΒΙΡΌΘοϊίαηΩ. θηδυῖα Ῥγοιηθίθμοιὶ αϊοίο 988 ---92 Ππαρϑί νϑυβαβ 

ἄπο οἱ γθ8, {γ68 οἱ ἄπο οὐϊδιη γϑθ8 ᾿μίθν 56 Υθϑρομαθηΐθβ. Οὕδιη 

αὶ βοαυϊίαν ἀθηϊο οοηδίδὺ ὈΪΏΣΟΠ6 οὖ ἔθ ΓΟ Π6 ΒΘΥΙΩΟΠ ͵Τη τη αὐ ΠΟΥ τη, 

ῬίπιομθΘ οὗ ἐθύμῖοηθ Ῥγοιηθίῃθο ΘΟμ Δ .18. 

1008. θην υογω [αοῖο, πιμϊία υἱάδον αἰϊοίμγιι5. οἱ ἑηοασϑαηι 

ἀϊοίμνιδ. ΝΟΙΙ πολλὰ καὶ μάτην ἀϊν]δβα, ΔΙίθγαμι δᾶ λέγων, Δ] ἴογατα 

δᾶ ἐρεῖν τοΐοττθ. 519 Εππι. 116 ᾧ πολλὰ δὴ παϑοῖσα καὶ μάτην 
ἐγὼ, ἀπᾶθ ἐρεῖν ἔοιχα πολλὰ καὶ μάτην ἐγώ Θου]ϊοὶ ροββεῖ, ϑ'οᾶ 

ἔουτι ροίθϑὺ ραγοιρίθση λέγων ῬΘΥ Ογδύϊοηθ Δα ἀϑηίίδι αὐϑπᾶδπι 

δααίζατη. Ἵ 

1004. 5 ΓΡΥὶ μιαλϑασόῃ λιταῖς ἰ ἐμαῖς, πθαὰθ 4116 Βαραϊς 

Β50801. Α. ϑβεᾶ ΒοΡοτίθ]]8 δηΐθ λιταῖς ἰπβουῖῦ κέαρ, ποῃ ᾿ἰρσταπι 

1116 πᾶηο ἀθρογαϊζαστη βθουίιβ, 888, αὐ Ὀἱπάοτῆο νἱαθίαν, ϑοΡ ϊδηὶ 

ΘΙ Θπἀδι]οηθη ὁΧ Υ. 3582 ἀαποίδιῃ ᾿ἱπαϊοδύαγιιβ θατὰ απι8ηῚ ῬΟΥΒΟΠΟ 

)υαθοπί οαϊΐοτοϑ τοοθροσαπί. Ποὶπᾶθ δαχῶν ἰοροραΐασ; δάκνων 

ΤΘαῸΪ νἱαϊῦ Ηδιτηβοθίῃ, οἱ 516 850}0]. Α. 

, 14 
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ἀτὰρ σφοδρύνει γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι. 
αὐϑαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς 

αὐτῇ καϑ' ΟΙΒΙΝ οὐδενὸς μεῖον σϑένει.. 

1010 γε ἐκ δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆῇς λόγοις, 

οἷος σε χειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία 1015 

ἐπεισ ἄφυχτος" πρῶτα μὲν γὰρ ὀκρίδα 

φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ 
πατὴρ σπαράξει τήνδε, καὶ κρύψει δέμας 

1010 τὸ σὸν, πετραία δ᾽ ἀγκάλη σὲ βαστάσει. 

μακρὸν δὲ μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου 1020 

ἄψορρον ἥξεις ἐς φαος" Διὸς δέ σοι 

στηνὸς κύων, δαφοινὸς αἰετὸς, λάβρως 

διαρταμήσει σώματος κύτος μέγα, 

1007 Μογρυτα όφοδρύνομαι, αυϑιηααδτα ρα ΒΘ ΣΟΥ 8 ὑδη τη 

Βουϊρίοτθβ Ἰϑρίθασ, Ὠἰο βαί8β βυπιδίυῦ ορτορῖθ ορροβίίο ἀσϑενεῖ: 

᾿πλατίατη ροδίαθ ἔδοὶϊθ οοπ͵θοίατα σφαδάζεις. 

1009 ΤὐΡτὶ οὐδενὸς μεῖζον σϑένει, ηποᾶ Θδδοί “ΠΘΙΠΣ ΠΟΤῚ 

Βαροται᾽, αὐ τϑοῖθ ἰηἰδυργοίδξυν ὙΥ Θ]Δοσ ἀοοθηπίαᾳαθ Πθμδί ΒΘ Ὼ 18 

γοῦρα ΟἸγπίμ, 2, 17 οὐδένων εἰσὶ βελτίους. ὅϑ:εα νϑηῃϊίαῦ!β ποίϊο 

μῖο σϑααϊγιθαν, Ορ(ίπηθ μδῖον ϑίδῃϊθυ, ααθι Θαϊθοτο8 Ρ]αγίτηὶ θοῦ 

Βιαηί. ἴδον ἐδστὶ τῷ μηδενί 5080], Μ., ἔδγθ αὖ ἐμοὶ δ᾽ ἐλαόόδον Ζηνὸς 

᾽ μηδὲν μέλει, Ὑ. 984, 8080]. Α, οχροιὶξ ἐμοὶ δὲ μικρὸν καὶ ὀλίγον 

ἢ οὐδ᾽ ὅλως φροντίς ἐότι τοῦ Διός. 

1012 ἀφύχτωδ Ῥτ. Μ. 

1017 εἰ φάοσ' διὸδ δέ τοι Μ. οἱ Ἰἰθτὶ ρ]οτίᾳαθ. ἐς φάος 

Τυζῃ. δ᾽ ὅτι Βοὶβὶρ, Ηδγίψηρ. δέ ὅοι ΗἩθγτηδπῃ. 

1019 ΤΑθτογυτ σώματος μέγα ῥάκος ᾿ΘΟΥΡΟΧΣῚΒ πιϑρτῖιπι Ῥϑημ αμην 
Ρᾶύα οοηγϑηϊ δᾶ διαρταμήσει; αποᾶ γνουραμπι πο ΔΥθ]]θηαϊ, 568 

βοϊμαθηδι νἱπι Βαρεῦ οὐ δὰ νοοϑϑ δαιταλεὺς δαϊϊαγα ραταί. Ἠφίπ- 

Βοϑίῃ Ἰυδὶῦ οοπ͵θοίγϑτα μελάνδρυον. ΒΟΥ ΡΒὶ σώματος κύτος μέγα 

᾿τηδσηδη ΟΟΥΡΟΧΣῚΒ τ ]θτα᾽, 40 ἐοτίαββθ βρθοίδαί 8188. Β0Βο]δβίδθ 
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1020 ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος, 
κελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐκϑοινήσεται. 1025 
τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόκα, 
πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 

φανῇ, ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 
1028 ““ιδὴν κνεφαῖάα τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 

Πρὸς ταῦτα βούλευ᾽ " ὡς δ δ᾽ οὐ πεπλασμένος τ1030 

ὁ κόμπος, ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένος. 
ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα 
τὸ Δῖον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 

ἰῃογργθίδιο δέρμα: ΤΑΥΘΟΡΆΤΟΠ Θηΐπι γ. 1816 δγίθίϊθ. ῬΡ6]]θπὶ αἰχῖὶ 

ἐρράου κύτος, 5ϊχαίάθηι τϑοίθ ΒΟ σϑροβίζα τη ϑϑῦ ῥσῸ ἐρράου δχύτος" 
ΒΆΟ116 ροβὲ δώματος ὁΧοϊαϊ: κύτος, 4πὸ ἔδοίο ῥάχος 8 γϑύβυτι 
ΘΧΡΙΘπάπμι δα 4] ροίαϊί, 

1020 πανήμερος (ἀνήμερος ἰθπίανιἑ ὙἹν, ΠΙΡτδυῖα5) ποῃ δύ 

᾿φαοίϊ6᾽ βοᾷ ἱρϑὺ ἰοίΐαπι ἀϊοπι᾽ διὰ πάσης τῆς ἡμέρας 5080]. Β., 

αὐδιη ᾿πὐουρυθίδυ θα βοασαηίαν Ῥείη, Εἰμάθς ϑμ ἰθ5 ἱγασίᾳιιο5 

4γ665, 1, Ῥ- 291 οἱ Ὑγ 6] οῖκον, αδεονίοῆνο, 11, Ρ. 282. Νά ἴῃ Ῥτο- 

τηθίμθο 80]αΐο ἐογϑο φμοφιθ αἶα Ψουὶς βαἰοϊζἠθην δάνοατθ παύγαῖαν 

(Οἷς. Τα8ο. Π, 10). ἑῬοῖ ἐοίατη ἄΐθτη θρα]ο᾽ ἀϊοίαπι θδὺ αὖ κῶμος 

ὃν δόμοις μένει Αθϑτα. 1184 τηυ]ίδαὰθ 8411ὼ ἀρυᾶ ΑΒ ατα. 

1021 κελαινόβρωτον μωὶ 5680]. Μ. ὀχροπίξ τὸ μελαινόμενον 

ἐκ τῆς βρώσεως. 

1022---1026 μή τοι Μ. 18 οὐ Ομίσομ. ϑ'ϑᾶ ἰδιιθῃ Μϑυουγίθτ 

Βαθοὺ πὸ αὖ ἤαΐαγα, 564 αὖ νἱκ Ιοοσὰμα μαριΐατα, ἱτηο ἀοβροιδπᾶθ 

αἸοοσθ τποπαϊύ 6] Οκου, Τρϊίοσὶο Ῥ. 48. 

1027 λίαν εἰρημένος; ἀϊοίμην 65 πιο, μὲ ἐπαϊοίμηι, γουοσαῤίξιν. 

εἰρημένον οὗ ῥητόν ἀθ ῥγοπηββίβ, ρϑοϊβ, 1666 βἰδύιι 8. Β8 606 ἀϑὰ- 

Ραίαγ, ΝΙΒΙ ορὰβ οομπἠθοίτγῖβ ἐτήτυμος, ἐρρωμένος. ὙΘΙΒᾺΒ 56- 

φαθῃΐοδ τϑέθσαηῦ Ἠοιμθτΐοα οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ᾽ ἀπα- 
πηλὸν, οὐδ᾽ ἀτελεύτητον ὅγ7γτι κὲν κεφαλῇ χατανεύσω. 1]. 1, 620. 

͵, 
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1080 πάπταινε καὶ φρόντιζε, μηδ᾽ αὐϑαδίαν 

εὐβουλίας ἄμεινον ἡγήσῃ " 1085 
᾿ ᾿ ᾿ β οι ρόψέ. 

ΧΌΡΟΣ. 

Ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 
λέγειν" ἄνωγε γάρ σὲ τὴν αὐϑαδίαν 

μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 

1085 πιϑοῦ" σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτανειν. 

ΠΡΟΙΗΘΕΥΣ. 

Εἰδότι τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 1040 

ὁδ᾽ ἐθὠώῦξεν, πάσχειν δὲ κακῶς 

ἐχϑρὸν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐδὲν ἀεικές. 

1081 ἄμεινον ΡΥ. Μ. ἀμείνον᾽ σαρο. “ΠΙὰα υϑυῖπβ 6856 τπηοηαϊί 

Μείποκθ. Ποίηδο σοτέ δχροπὶ ροββϑοῦ ᾿ἰδπᾶθιι αἱϊᾳυδηᾶο᾽, αὐ 

Υ. 99ὅ, 5ὶ ἀϊοοτοῦ τῆς τ᾽ αὐϑαδίας εὐβουλίαν ἄμεινον ἡγηδσαί ποτε: 

564 δηξθοθᾶθπίθ μηδ᾽ αὐϑαδίαν αυϊᾶ 5:01 γ6}1Ὁ ποτέ, πὸῃ θχραΐο. 

Τίδαιο Ἰδοιηδηι βίαίϊ βίο ἴδσ θχρίοπᾶδιη:, σαϑῶν, ἣν μὴ πίϑη 

νῦν, μὴ φρονεῖν μάϑης ποτέ. 

1082---ὃ6 βομάϊσ τηϑ]οραΐ λέγειν" σοφῷ γὰρ αἰόχρὸν ἐξα- 

μαρτάνειν, ἰηἰογτηθαϊα Δ} Ἰη ογροϊδίογο ργοΐθοία βαβρίσδίαβ, θϑπη- 

46 σοπ͵θούαγδιη ΠῸῚ ᾿πηργοΡαραῦ Ἡριηδπη. Αἱ θχθιηροϊβ γ 18 

ἄνωγε γὰρ .. πιϑοῦ, 118 ποὴ 8815 Θομβδθγθγθηῦ, δὲ αυδέθγπαυ 8 

ΟἸδιυιθ}}5 ΠΟΥ τὐΐ Βο]οῦ. Μιάθ 4θ δηῤὶαοσαπὶ ΡῥυΟ]χ  αίθ απἃ- 

ἄδτα ἀϊοοπαὶ δα ϑ'ϑρί, 600 δαποίαία. Οδίθγαμη σείϑου Μ. οὐ ρ]οτί- 

416. σπιϑοῦ αὐτὴ ΠἰΡΥθ. ΠΟΙ 11115 ΒΙΟΙ 614, 

1008---ὃ65 ΜοΙΟΌΣΙΒ ΡΥΔΥΪΟΥΙΠ ΒΡ] ΟΙ ΟΥ̓ ΠῚ Τα Πη88 ὈῚ5 5615 

ὙΘΥΒΙτΒ ΘΟΙΡΓΘΠΘηαϊί, 1010---15, 1016---21, δαάϊΐᾳαθ ααϑδύναοῦν 

1ἰθογαίίοπβ ΒΡ6 πὶ (0]]Θηίθ5. Μίπη18 ρυδϑυλῖ Βα] οἰία το. πηοηΐία 

αυδοάδτῃ βορίθποσαη αἰγδαὰθ νούβασση. ΟἾΟΥ αἀαδίοσμϊο ἸΟΟῸΠι 

οἸδαα!ῦ, 
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πρὸς ταῦτ᾽ ἐπ’ ἐμοὶ διπτέσϑω μὲν 

1040 πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος, αἰϑὴρ δ᾽ 

ἐρεϑιζέσϑω βροντῇ σφακέλῳ τ’ 1045 

ἀγρίων ἀνέμων, χϑόνα δ᾽ ἐκ πυϑμένων 

αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα κραδαίνοι, 

κῦμα δὲ πόντου τραχεῖ δοϑίῳ 
1046 συγχώσειεν τῶν οὐρανίων 

ἄστρων διόδους, ἐς τε κελαινὸν 1060 

Τάρταρον ἄρδην δίψειε δέμας 
τοὐμὸν ἀνάγκης στερραῖς δίναις" 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατῶωσει. 

ΕΡΜΗΣ. 

1000 Τοιαδὲε μέντοι τῶν φρενοπλήκτων 

1089 πρὐσταῦτ᾽ (Πὐ οΥ15 ὅτ ἃ 166. τη.) ἐπί ἐἰοι ῥιπτείσϑω () 

μὲν Μ. 

1041 σφακχέλῳ ἱ. 6. ὁπασμῷ, συντόνῳ κινήσει 8680]. Μ. 

1046 Τ|Ργτῖ τῶν τ᾽ οὐρανίων, 486 γοΥγθᾶ 5080]. Α οὐ θα! η685 

γϑίθυοβ οαπι ῥέψειε δέμας ἡαυρορθαπί. Βθῃθ ἰδ] Υ Ρ]θημᾶμη ροβὲ 

δυγχώσειεν ἱπίογΡα ΠΟ οπθιὰ βυιβία]δ, αὖ βθηϊθηία ογϑᾶθγοῦ μᾶ60: 

ΡΥΙΌΘΘ]1α ἐθυγδτη Ἰαροίδοίθε οὖ τηϊβοθαῦ τηᾶγ6 οοϑὶο. '86 ἃ ἰδιῆθῃ 

50 οὐϊδιη ὈΥΪΟΥῚ ΥΘΥΌΙ. ΤΠ] ΒΟΘΠ ἀδυατη ΔΡΡΘ]]δίϊοΣ ΟΟΡαΪα τό ὃχ 

αϑι ατδθοουαπι 8] ]οἰθπᾶδ οὐαὶ (συγχώσειε δὲ κὕμα τὲ πόντου τῶν 

τ᾽ οὐρανίων . .).0 Αοοθαϊῥ αποᾶ συγχῷσαι οὐγμοπάϊ (συγκαλύψειεν 

8010]. Μ.) ρΡοίϊα8 αὐ8Πη1 ΠλΙΒΟΘΠΩῚ σίτη παροὺ, ργδοϑουίίτη βοαπθηΐθ 

διόδους. Ἰᾶθο ραγου]ατα ροϑὺ τῶν ἀρθ]θνυὶ, ανίδψιιο βιοίμι5 Ξαθῦο 

οὐγμαΐ αοϑίιι οοοἰοϑίος αϑίγογμηι υἱαϑ. 

1048 στερεαὶς, αὖ ἔοΥΤλτ δη ΟΥ̓ θτη, 60]]. ν. 1716 ὁχ Μοϑβο. 1 

αϑοὶνιῦ Ηθτηδηη. Οὐθίθγυτη ὀίψειε δ Φονεηι τοΐοσθπάππι νἀ θίαν, 

αὖ Ἰηῖτα ϑανατώσει. ΟΥ̓ 988 844. κυκάτω (Ζεύς) ρΡοϑὲ ῥιπτέσϑοω 

: Ψ“ “Π]δίατα. 
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βοὐλευματ᾽ ἔπη τ᾽ ἔστιν ἀκοῦσαι. το 
τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν 

ἡ τοῦδ᾽ εὐχή; τί χαλᾷ μανιῶν; 

ἀλλ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἵ πημοσύναις 

1006 συγκάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 

μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε ϑοώς, 1060 

μὴ φρένας ὑμῶν ἡλιϑιωσῃ 

βροντῆς μύκημ᾽ ἀτέραμνον. 

ΧΟΡΟΣ. 

"Ζ4λλο τι φώνει καὶ παραμυϑοῦ μ' 

1060 ὃ τε καὶ πείσεις" οὐ γὰρ δή που 
τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 1065 
πῶς μὲ χελεύεις κακότητ᾽ ἀσκεῖν; 

μετὰ τοῦδ᾽ ὃ τι χρὴ πάσχειν ἐθέλω" 
τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον, 

1051 ἡτουδ᾽ εὐτυχῆ (Βρίτἰδαπι οὐ δοοθηύατα ἴῃ ἢ δά 141 500.) 

Μ. εἰ ταδ᾽ εὐτυχῆ ᾿ἰρτὶ ρῥ]οσίααθ. εἰ γ᾽ οὐδὲ τύχῃ τι χαλᾷ μανιῶν 

ΒΙοπΙβ6]4 ἰπ θᾶ. ρῥτίπιᾶ. ἡ τοῦδε τύχη; τί χαλᾷ μανιῶν; Ὀϊπδοτί, 

εἰ γ᾽ οὐδ᾽ εὐχῇ τι χ' μι Ἠδττπδῆῃ. εἰ δ᾽ εὖ τὰ τύχῃ, τί χ' μ': 
Ηεοἰπιδοθίῃ. Μοαϊοθὶ βογϊρίαγαμη ὃΧχ Ὑδγὶβ ἸθούϊομῖθιιΒ ητουδευχη 

οὐ ητουδετυχῃ οοπῆαείαμι 6886 υἱᾶϊ! Ἠθυπᾶμθ. ϑοσῖρϑὶ ἡ τοῦδ᾽ 

εὐχή; 
104 ὑμεῖδ γε πημοσύναιό Μ. οἱ ρ]οτίαιθ. Επποπᾶαν! Τατ- 

ΠΘΡαΒ. 

106 ΠΙΡτὶ σου. ΒΙοπιβο]α ποι, ἰάφαθ ἴῃ Υ. βαργδβογιρίαμι. 

1001 παρέσυρας ὅπος, φγαῦιηι αἀγθοϊδιὶ υογδιμην. 

1008 Κ΄πθ 115 οαὐθϑὰ Βᾶαθὸ δᾶ οθγύπιη απθπᾶδηι 1Π]ΟΥ 1 

(θα ρογατα Ῥτγοάίζογθμι ἰγϑμιηῦ ἱπίθγργθίθθ, ΠΤρμϊογδίθια (ν. Αὐϊβίού, 

Πού. 2, 23) να]άς ἱπᾶοοίθ ἱπίθ]]ρτιπὺ 5080]. Ο, Ῥι, Ῥαυβαῃίδιι 

γϑβρὶοὶ νὰ] Βοδῖρ, ΤΠϑπϊβίοο!θτη ἩθΥπΔ ΠΗ. 
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1000 χοὐκ ἔστι νόσος 

τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 1070 
ΕΡΜΗΣ. 

.4λλ οὖν μέμνησϑ᾽ ἀγω προλέγω" 

μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι 

μέμψησϑε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηϑ᾽ 

1010 ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοτπτον 

πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ 1016 

ὑμᾶς αὐτάς. εἰδυῖαι γὰρ 

κοὐκ ἐξαίφνης οὐδὲ λαϑραίως 
εἰς ἀπέραντον δίκτυον ἄτης 

101 ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 

ΠΡΟΙΜΗΘΕΥΣ. 

Καὶ μὴν ἔργῳ κοὐκέτι μύϑῳ 1080 

χϑὼν σεσάλευται" 

βρυχία δ᾽ ἡἤχω παραμυκᾶται 

βροντῆς, ἕλικες δ᾽ ἐχλάμπουσι 

1080 στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι δὲ κόνιν 

1067 ἀτ᾽ ἐγὼ Μ. ἁγὼ Ῥοῖβοῃ. ἃ γ᾽ ἐγὼ Ηδττηδπη. 

1078. 14 καὶ οὐκ οἱ ἀπέρατον Μ. ἀπέραντον ΡΙοτῖααθ. ΟΣ, 

Υ. 154. 

1078 βρυχία, αὐᾶπλ γοῦθθπὶ ἰηνῖία ὈτοΥ δηἐθρθηυ πη 

5080]. Α. ὀχροηϊὶ βρύχουδα, ἃ βρέχειν ἀΟΥΥΑΥ Ἶϑτα τηοπαϊΐ Η. 

ϑίθρμαπυβ. Ὁϊοϊῦ ἰοηῃϊίσαπι ΒαΡίθυσαπθισι, βρόντημα χϑόνιον 

γ. 990, ᾿α]ΐα ἰθυτα ταϑυβιτα δὲ ρτοΐζαπᾶθπτα αὐἰα βοπϑηίθιῃ. Υ. 1.80. 

ἂς ὈΐϊΡ5. ο. ὃ: ἑρπετὰ ες τὰ μὲν ὑποβρύχια φωλδύοντα ἐν μυχῷ 

τῆς ψάμμου, τὰ δὲ ἄνω ἐπιπολάζοντα, ατῖθτα Ἰοσῦτη αἰξα} ΗΘ ιδηπ, 

οὐ τηράϊοογιιπι Ηἱρροοΐαίβ οἱ Ασϑίδϑὶ ἰοθὺβ ἴῃ πόῦοὸ ΤΠΘβδατο δᾶ- 

Βουϊρίοβ, ααΐϊριβ γομδ, ἔδυ ἷβ, δ118 ΒᾺ ἴπιοὸ οούροτθ ἰδίθηίϊα βούχια 

Υ6] ὑποβρύχια ἀϊοσυμπίατ. 
γι 
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ζη} “ 4 “ιν 

εἱλίσσουσι" σκιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 1086 
’ ’ 2 γ 

πνευματὰ πάντων εἰς ἀλληλα 

στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα" 
’ 9 ἊΨ Ν ἰ 

ξυντεταραχται ὃ᾽ αἰϑὴρ πόντῳ. 

1086 τοιαδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ διττὴ «Διόϑεν 
Ι - 

τευχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 1090 

ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 

αἰϑὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, 

ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔκδικα πάσχω. 

1081 ἑλίδδουσιν οἱ 1088 ἑλίδδων Μ. Οοντοχὶ ΤΌΣΠΘΡυΒ, 

1088 ἀντίπνουν ἴογττηδ οοπίτδοία τηθάϊδαᾳπθο 5υ}14 ρα ργοάαοία 

τηθυῖΐο βυβρθοίατη ΚΊΘΏ]1Ο 16 ΟοΟΥρΘη τη 6588 βαβρίοδίαν Ὠ]η- 

ἀου, αὖ ῥγὸ ἀποδειχνύμενα; ᾳποᾶ ᾿ηἰογργθίθμη βαρὶΐ, σγϑυρῦχῃ 8]1- 

ᾳυδηΐο ργανΐυβ γϑρομδίπι, Εγίαβ86 ὅτάσιν ἀντιπνόον στασιαζόμενα 

Υ6] διεριζόμενα. Μεοΐποκθ οοηΐ. ἀντιόπνουν, 601]. ἀντιοστατεῖν οἵ 

ἀγτιόφρων. 

1087---89. Μαίγοιη βιδπι ᾿ΐο πο ΒΙ Πρ] ]οἰΐου ΤΙ ΐπ, 86, 

αὖ γοῖβὰ 212, ΤΠοιηΐϊη ΤΟΙ] το ἄϊοθυθ. νἱἀθίασ : πϑῖὴ ἴῃ ἢυ715- 

τη041 οδίοβίαθίομθ οοϑίαπη οὐ ἔθυσα οη)ηρὶ 8016 ηῖ. Ηοο 616 

1π 0 6 χὴν Ηθυτηδηη, πιΐηιβ θ6Ππ6 δηΐθ ὦ μητρὸς ἰπβογοπάπμπ ραΐαβραί 

ὦ Θέμις, ὦ Γῆ. Ἰάθτα πδθο ρθ1 ᾿πίθυστορ Δί ΟΏΘι ὈΥΟΥΘΥΤΙ την], 

1080---8589 Απερδοβίοσα μη ἰουτηδη Δπὐ Πθύϊοαπλ ὈΥΪΤη8 δ8ῃϊ- 

τηδάνογο Ἡδυτηδηη. Ῥχοιηθίμθιιβ ὈΪ8Β αὐϊξανῦ οτγαϊηῖθαθ αὐδίοθυῃἱβ 

ἄθη18 (ὃ, 11. 11, 8), Μογουγιαβ ΒΒ ΠΟΠΪ85, ἴῃ πιθαᾶϊο ροβίψαμη οί 

ΟΒοΥΣ βγβίθιηϑ οοΐοπαγίπμη, Ροβὺ δεδάλευται γ. 1017 ἄποβ 8πηᾶ- 

Ρδθβϑίοβ οχοϊϊθβθ ρυοθὈ ΠΥ οοπίοιπηΐ Ηδγίαηρ οἱ Μοΐποκο, 

σύχδααο Ῥτοιηθίμοὶ ἀϊοίῖο ἀπὸ ἱπηρθία Ρ6Υ αἰ πηθίγοϑ, ππ110 δᾶπιχίο 

ΠΛΟΠΟΙηΘίΓΟ, ἀθοῦγγοσο νυἱάθίαγ, ΜοΥΟΟΣΙ βυβίθπηαία 8 ΤΠΟΠΟΙΠΘΙΥ8. " 

αἰβιάπρσιοπαδα βιηΐ ἀπ ὈΙΓΑΥῚ ροίοϑί. 



ΝΙΠΙΘΙΌΓΠΙΠ ᾿ὙΠΊΟΟΙ ἢ ΘΟΠΞΡΘΟΊΠΙΚ. " 

Ῥδιοααϑ. 

δέ, 1 ν. 128---᾿Ιϑὅ --- Απί. 1 ν. 144---161.5) 

---“τΞτ  ὺ - π,οηηο ὺ -;ὦῳὦὺὐὁ -.,ὁ -- -ὲ- 

οο -τὺυ πὸ -“-- --Ἠ 

Οὺ -- -“ἥ.:ὦὺ ὁ -- , ὁ - -- 

ἘΠ υσδ' τ --- - 0, --- 

- οὐ -͵-.-.οὐ -- ὦ -- - : 

1) ΤΊ νΘΥΙΣ ἰπ τμϑρτῶ 808 αἰνίβῖο οὖ οοποίῃηπδ βίγαοίαγ 

α48115 τὶ νἱάθαύαν αὐ ἴῃ ΘΟΠΙΠΙΘΗ ΘΙ 5818 ΘΧΡΟΒΆΘΙΪΠΩ, 

ὨΠΠΙΊΘΥΟῸΒ. ὨΠΔΟΒ ᾿ἰθυαπι ἴῃ ὑδΌυ]α ῬΥΟΡΟΠΘΓΘ πο]αΐ. 

39. 5680]. Μ. ὁ ῥυϑμὸς ᾿Αναχρεόντειός ἐότι προ εα ρέφν: πρὸς 

τὸ ϑοηνητικόν. ἐπεδήμησε γὰρ τῇ ᾿Αττικῇ Κριτίου ἐρῶν καὶ ηρέσϑη 

λίαν τοὶς μέλεσι τοῦ τραγικοῦ (ταῦ "Τοῖς ἐέλεσιν αὐτοῦ ὁ τραγιχός ) 

ἐχρῶντο δὲ αὐτοὶς οὐν ἐν παντὶ τόπῳ; ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ϑυρηνητικοῖς; 

ὡς καὶ Σοφοχλῆς Τυροὶ β. ἐστι δὲ ταῦϑ' ὅμοια τῷ 

Οὐδ᾽ αὐ μ᾽ ἐάσεις μεϑύοντ᾽ οἴκαδ᾽ ἀπελϑ εἰν. 
Ηδηο δαοίουϊαίθιη βθουιαβ ΗΘΥΤΔΉΠΠΒ ΤΘΥΪίῸ σϑϑραϊῦ τι} 5 βίτο- 

Ῥῇδθ ἀϊνιβιοηθπι ἰϑιι 16 0-ΟΠου ἸΔι Ὀ]οαπι, ααᾶθ ΑΠΡ]15. ΡΟ ββι τα α τὴ 

Θἀϊίουι 8 οὐ ΒΟΒΒΌΔΟΠΟ Ἰποπμμάϊδαυν Ρἰδοῦῖι: Πηδὲν φοβηϑῆς, 

φιλία 1 γὰρ δὲ τάξις πτερύγων | ϑοαῖς ἁμίλλαις προσέβα. Δο- 
οϑαϊν αποᾶ 4]186 ΑΘΒΟΒΥ]Ἱ βίσορθδθ ἃὺ θοάθιη ἀπὸ πᾶθο βίτορμα 

ΒΙΧΉΔ Πγὸ γΘΥβα ἱποϊριθηΐοβ, Ῥγοτη. 400. δορί. 120 (710, ΄θπι ποι 

τϑοίθ ππιρον ἀἰβεϊηχι), μαιᾶ ἀσθῖθ παμπιοσῖβ ἰοπιοὶβ αἰαπίαν. Υ͂. 

Ἠδἰτηβοθίῃ, Το ον ον οἰοἰϊηρ, Ρ. 800. 

1ὅ 
“μὰ 
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{““ πὐϑισυσειδηξηεν ξὲ᾿ διάβα 

ῶ ὼ --|Ἠ’ὺν --Ὁ ---- οὐ - , ὁ ---- 

δία. Π| ν. 100--1017 τ-τῷόΈ Απί. ΠΠ| ν. 180--1871. 

.ο ὁ -π᾿: ὺ -- ὁ -- 

ο -ο-- οοῦυοο -- 

το -)ο --,ὐ -,.,ιο͵ο -- 

ω-.-,οοὐοὺυ ὦ οουοὺ ---.,ροὸὃοὺ -- 

ϑ. Ὁ νὸν 

ΟὐΘΒΙ ΤΉ 111) ῬΥΪΠΠΠῚ. 

Βίχ. 1 ν.0 400---407 Ξε Απί. 1 ν. 408---415. 

Θοο σοὺ δ 66 γ᾽ δ δ᾽ Ὁ ὃ 

| 

δ. δ᾽ δι 

| | 

Βίυ. Π| ν. 41606---τ-420 -- Απί. 11 νυν. 421--- 425. 

-᾿ὦὺ ....- 

Δ.“ οὐ 

δο α α 

Ι 

Ὶ 

Ὁ 

Ὁ “- ὁ -- 

9. .-- οὐ -- 

ου 
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Κύγ, 11 ν. 426---480 -ξ Δηΐ. ΠΠ ν. 481--.488. 

. -ἴἃἪΤ , πὶ  ππι|ο ποππὸο - 

ς»  πποπ, πο πο πο 9 

ο τοῦ -: ,͵ο --,ὦὺ --Ὄ , 9 

- -- --οὐ -- Ἠ οὐ -- 
πδν. δι, 

αΘΙ Τὴ ΒΘΟΌΘΠΘΌΤΙΩ. 

δὲν; ἢ ν. 628...δ32 --- Απὲὶ 1 ν. ὅ83-..589. 

[- ο | ο 

ὃ | | 

ἘΕΡΕΕΕΡΕ 

ς ὅ | ο 6 | | 

μ ο | | | ο | | ἰ Ὁ ] Ὁ | 
« 
| 

δίγ. Π ν. 840---ὃ45 -Ξ Απί, 11 ν. 846---551. 

οὐ - οὐ -- -,οὐπ οὺ τ ὺ π ὺ - ς. - 

ὃ -Ἐὸόου --- ὦ --- ὦ --͵α-ποἼπἫαἫσα -.- ᾿ς -- 

οὐ -- οὐ--. ὺ - , Ὁ 

Ξ ἘΞ τοὺ -Ξ τὸ} 

οὐ -ἡ οὐ --- οὐ -- ὧὦὦὐ -- Ὁ -, - 

-͵-,}Ὧὦ --᾽Ἠοὧ- οἰ ο πο - ὐπὸ -ς-- 
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560 

565 

575 

580 

στο ο 

ο 

ΤΟΠΙΒ. ΠηΟΠΟαϊΪδ. 

Ῥγοοάυβ ν. 558---567. 

[ὦ] --.....» 

Ό «ε---. 

ἘΝῚ ΥΕΕ 

ΡΝ Φ 

ΤΑ ΉΞΕΣΣ 

-- ὦ 

δὰ -- 

ΕἸ 

ΕΣ. 

δ8θ8--- 

---ὁ 

- ὁ 

το ον δ 

Ἐπ Σ.ς ἐπὶ 

οὐ ὁ 
-ὼὦο 

ξοξου, το 

ὁ. τς 

[Ὁ] «---- 

--κὦὁ 

- 

[2] -π-- 

[ὦ] --... 

ω οὐ 

᾽ν: 

4 --- 

-.-.ὦ 

6 ὁ ὅχατ δ᾽ ]} 

πο Ὑ--ὸ ὉΠ Ὸ 

ο 

οο 

. 

τοῦ 

ὧῦ 

[9 

φὸ 

φὸ 

ὧν..9: 

φὸ 

ὅ84 --- Αηΐ. ν. [589---Ο60. 

Ὁ -- 

ὔν τ 
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(ποτιοῦτη. 

ν. 684---691. 

[ο 

αι 1 ἐο 1. 

δύγ, ν. 888 ---889 -ΞΞ Απί, ν. 890---896. 

ΘΟ -π Θ᾽ τον «--ὦ 

Οὸ --:οὐ .- - ὃ | | 
ΘΟ - ὦ -- 

Θ 

ΓΕΕΕ 
ΓΕΕΕΕΕ 

| | | ὃ | | | ὃ | 

πον -ν ΠΟ τς Ὁ Ὁ ὁ ὦ.--- ὃ -- 

-,ὐὺ --,ὺὐὺ -π᾿ ὺ -- 

ο -Ξ͵)}ὸυ --οὸ -ὁὦἍὐ --ὸο -- , 5 

δα ἃ δ. οὐ ὅδ ὁ. ..- ὁ -- 

ωο -ἢἮ , --- , - ὦ ο --ὠἢο -- 
! ο ο | ο | . 
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ΟΟΥΓ ΘΠ 68. 

----.---.- 

Αἄ ν. 258 1. 9 Ιορϑ : βέβηλον ἀν πέδον. 
Υ. 278 ἰορθ : καίτοι. 

Αἃ ν. 789 1. 6 Ιθρ9 : γῆς ηξεις: 

............... .͵ὟἢῬς---ὄ..-ὃοΟ.. 

Οἷἴμδαο, ἰγρὶβ Ὑ. Κ ΦΙΤΟΥ. 
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ΑΔΑἘΒΟΗΥΠΙῚΙ 

ΦΘΑΕ ΒΌΟΡΕΕΒΟΝΊ 

ἘΠ ΔΟΦΘΙΕΛΔΙ. 

ΝΘ, 1 ΕΟ ΗΝ 

ΔΌΡΡΙΙΟΙΝ. 

ΒΕΘΕΝΒΟΌΙΤ, ΑΟΝΟΤ Α ΤΊΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΊΟΑΜ Ε΄ ΕΧΕΘΕΤΙΟΑΜ ΑΘ ΕΟΙῚΤ 

ΒΕΝΙΒΕΤΘ ὙΨΕΕΙ,. 
ΙΝ ΒΑΟΙΠ ΤΑΤΎΒ ΤΠΤΡΤ ΔΕΒΔΕΠΜ ΥΈΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΕΡΈΒΒΟΚ 

ΟἸΙΠΘΑΙ,, 

ΓΓΡΕΝΜΝΑΝ ΕΟΙΤ 5. ΕἸΙΟΚΉΈΝ. 

ΜΌΟΟΟΕΧΥΙ. 



ΑΕΒΟΗΥΤΙ 

ἡ ἢ ΕΡΙΡΙ ΕΑ ΕΝ. 

ΒΕΘΕΝΕΙΠΤ, ΔΟΝΟΤΑΤΊΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΊΟΑΜ ΕΤ ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΜ ΑΘ ΕΟΙΤ 

ΠΙΕΝΕΟΥΝ ὙΨΕΠΕΝ,, 
ΙΝ ΒΑΟσΌΠΙΤΑΤΗ ΠΙΥΤΕΒΑΒῸΟΜ ΥΈΒΟΝΤΙΝΑ ῬΕΟΕΊΒΒΟΕ, 

νυν υσσννν.....ν.......ὉὉὦ.0σὕ.-.-- 

ΟἸΘΒΑΕ.. 

ΙΓΡΕΝΒΑΚ ΕΈΟΙΤ 5. ΒΙΟΚΈΞΒ. 

ΜΌΟΟΘΟΙΧΥΙ. 



δ ὐην πὰ 
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ὡ Έ Ν μευ ΡῈ, φόμόψοδι 
᾿ τονκ δ ὐεύήλ κει τ κ ὐε νι βσθιν ρηχοτ ρον 

ῥ. ᾿ . ῖ τὰ πνά Ἵ Ἀν δ ον, 

ἷ τ ρον. ο΄ 
» ," Ι 

Ἷ 

μονήν, 

ΑἸ τὐν ἀδεν ὦ ὧτν. δι, «των ον ὝΝ 

᾿ 



ΡΗΑΒΑΤΙΟ. 

ἜΟΌΡΡΙΏΙΟΕΒ Π8]0718 ΟΡΘΙῚΒ οὐ αὐ14 61}, ΘΧ ΑΘΒΟΠΎ] 

οὀοηϑαθίπμα!ηθ, {Π]ορῖᾶθ ραγίθηη [1886 ΡΥ α 16 ἴῃ 

θα ἰοοαπη ΟὈ ΠΠ1586. 5815 οοηβίαί, Νϑιὴ δᾶ ἴῃ ἴδο 

ἴθ α]α ἀριηίαν αὐ δ «16 τηα]ῖο ργανιογα δαϊζατα 

Ραγδηΐ, αὖ ααἱ] 1)ΔηΔΙ πηι Γ68 πη ἰγᾶροθάϊα ἃ ΌΒΟΪΥ 66 

γοΪαἰββθύ ΠΟ ΠΟ ΡΟ ΒΒ πη τ ΔΥρΡΌΙηΘηἑα, 564 ρογὰ 

νίογα 1114 (τ ἀοίδη 8 5101 Βαμηρβιββοῖ, οὐ ἴῃ ῥυτὰ ἔαθα- 

Ϊὰθ ρᾶγίθ γ8 δηίθ δοίδθ οορίοϑιαβ ΘΧΡΟΠ ΠΡ Ο8 ΠῚ 

ΠΟΙῚ ρδ: οἰαῦ, 81 θϑάθπ) βρθοίδίουβ Οὐ} 18 βαθ]θοία 

͵ϑτὴ ΓαἸββϑηί 1). 

Ιο Αὐρῖνα, ἄοιηο ργοΐαρα ροβϑὺ τηα]ῦοβ ΘΥΓΟΤΘΒ ἴῃ 

Αδρυρίαηι ααπτὴ ρΘιυθηϊββοῖ, ΘΘηΒ ΓΘΡΊΌΙΩ 101 60ῃ- 

ἀϊάθγαῦ, οὔ] 8 ΘΘΏΘΙΒ. ΡΓῸ]65 αὐϊηΐα το οἴω Αδρυρίο 

ΘΧᾺΪ ἴῃ δηθὰ πὶ ἀνῖδθ ρϑιτδπι ΓΘ ατ. ΕἸΧΙΠῚ 

ὀδδα βαηΐ πυρίϊαθ ἴηγ8δ8θ. Ναιϊῃ [)8π81 ἢ]188 γί 68 

Ραίν6 1685, Αθρυρί ΗΠ}, ὈΧΟΓΟΒ 5101 ροβοπηΐ ν 68] ροί!α8 

8Π011145, αὖ 41 ΥἹ οὖ ΔΥΠΏΪΒ ην1088 Ρ.6}188 δῸ ἴῃγ]ῖῸ 

1 ΒΆΡΡΙοοα. βθουηάδιη ὑγ]ορίαθ ἔαρ α] τὴ ἔπ55θ, ορίμϊο οϑὲ 

Ἡθυδηηο ϑιοίουθ ͵ᾶπη ἃ ΥἱΓῚΒ ἀοοίβ τϑ]ϊοῦδ. 
72 



ῪΣ 

Ραΐγο τοροίαηί. (δι ΟΠ ἸΟΙΟ 6 ΠῚ ΒΟΥ] 6 ΠῚ Δ ΌΟΤΩΙ- 

πᾶίδθ, ᾶηδο ρϑδΐγ8 ΘΟΠΒΙΠΙ ἀποίοτθ οὐ ἔπραθ ἄτιοθ, 

Οτδθοουθη. ἃπ46 οὔθ άδο βαηΐ, [ουγδη ᾿ἰρογίαίθ οἱ 

πανηϑηϊίαῖθ ογθηΐθπὶ ΞῸΡΡ ο65. δάθαηΐ, ΠῸΠ ἃ ΠΙΔ.71- 

ΠΠΟΩΪΟ ΔΡΠοΥγΘηΐο5, Βα ἃ αθνὰ 1Π|ὦ4 ΝΘΏΘΥΘ ἈΠΊΟΥΒ 

οὐ φοποογάϊαθ ὀχρουίθ. 

Πηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκας 

τέλος ἔλϑοι Κυϑερείας" 

στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἀϑλον. 

Κύπριδος δ᾽ οὐκ ἀμελεῖ ϑεσμὸς δδ᾽ εὔφρων" 

δύναται γὰρ Διὸς ἄγχιστα σὺν Ἥρᾳ" 

τίεται δ᾽ αἰολοόμητις 

ϑεὸς ἔργοις ἐπὶ σεμνοῖς. 

μετάκοινοι δὲ φίλᾳ ματρὶ πάρεισιν 

Πόϑος ᾧἃ τ᾽ οὐδὲν ἄπαρνον. 

τελέϑει ϑέλχτορι Πειϑοῖ. 

δέδοται δ᾽ ““ρμονίᾳ μοῖρ᾽ ᾿φροδίτας 

ψεδυραὶ τρίβοι τ᾽ ἐρώτων 3). 

Τίδφαθ ἴῃ ΠογΘ Αὐρῖνο δὰ ἀθουιπη γΓἃ5. ΘΟΙΒΙ 1 5. 

ΡΙῸΧχ νἱγρίπαιη οΐθυνα, γΆΠ105. Υἱζὐα ΟΥ̓Πᾶ΄Ο8. ΠΔΏΪΌΤΙ8 

39) . 988 58αᾳ. ῬΡγδοίθγθα θὰ ἃρουίθ ἀθοϊαύδηΐ νυν. 217 οἱ 

821. Οὗ οἴδιῃι 712 οὐ 211. ΜΊΧχ οὔϑαϊὶ ρούθϑί πια]ῦοβ που ρυθίθϑ 

ορίπαίοβ 9886 Παμδῖᾶθβ ἔγαίγαστα ρα ΓΘ] τὰ ηπιρί188 ἱποοϑύϊ ΠΟΙ Π6 

ΔΡοΙαΪπαῦὶ δίαπο ροδίαδθ Αἰμθηϊθηβί, οὐ] 5. οἰν θαξὶβ ᾿ηϑύϊξατα ὈΘη6 

ῃμοίϑ Βαπί, Θᾶπὶ ὑγὶθυῖθβο το] ρίοπθηι, ααὰ 6 ΟὨγΙϑύϊδηϊ 41 6ΠῚ 

Βοχηΐηθβ τηὰυ]ίατη ππουθηΐ, Ορθϊπιθ τὸπὶ δχροϑ ΘΙ ΟΙΚου, 

Κιοεῖηο δοϊυνϊξοη ΤΙΝ Ρ. 122 544.,), ΠΟΠΠ11118. ὕδϑιηθηῃ ΙΟΟΪδ8. ΠΟ} 5818 

γϑοίθ ὀχροβι(ϊβ, Υ. οὐΐδιη Κυαβθ, πον ββί πη ἢ} 8. ἔλθ α]86 ϑάϊίον 

Ἰάθιπαθ Θ᾽] θβδη8 ἱπίογργθίδι ομἱβ ζουιπϑηΐοδθ διιοίου, δά ν. 9. 



ΝΙ!: 

σογθηΐοβ, νοϑίθ δ ΟΥἹἽΒ βρθοῖὶθ οχίγαηθδθ, 868. θἃ β861- 

σψὶ λα 15. ̓  Ρα ]Θηὐ ἃ ΔὨΠηΙ4 6. ἰη 4016 αὐ σγδθοᾶπη ΟΥΪΡῚ- 

ΠΟΘΙ ἃΡΏΟΒΟΔΒ, ΒΘΠΙΡΙΘ δάνθη88 Χορ Γὸχ ΡΘΙβρ118, 

Βοβρι τ απ [θη ΔΌΧΙΠ τη τπι6. ΡΟ] ΠΟΘΥῚ ἀπθιταί. ΔΝ 6γο- 

ἴα, Θηἷπ] οἰγιζαίθιη ᾿ῃΟΘΥΓ15. Ὀ61} ΡΟΥΘ ]1Β ΟὈ]ΙΟΘΥΟ, 

ΤΟΙ ρΙοϑαση ἢαροϑὺ ΒῈΡΡ] ΟΠ ΡΥΘΟΘΒ. ΤΟΡΌΟΪΒΓ6 : ΡΟρὰ- 

Ια Ἰρτταν 46 γα ἰδηΐα ΘΟηΒΌΪΘΓΘ βίαία!., Ὁ] ΘΠΠῚ 

τ ΒΟΥ Οδ58 η)] οἵ ΠΟΒΡΙ 8 Π8 1018, ἃ Τα ρΘ ΘΟΙη- 

τηθπήαία, ΤΟΥ ΠΟΙ Βα ΒοΙριαῦ δ ἰπϑαίγ, νἹΓρΡΊη685 ΑΥ̓ΡῸΒ 

Θθθαπί, απ] ΠΟνΘΠῚ ρδίγ8η), δα ]οαία Αδρυρίο, 

Ἰαθίβθ βα]υαἰαηί. θα οοϊ 88 ΡΓΟΡΘ Βθαππηςαγ 860]- 

Ρἰἴγθ8., «84πὶ δάνθηογαπί Αορυρὶ 811], 18π| ἀΘβοθηβατη 

Ρᾶγδηΐ; πᾶνϑιη αὰἃὰ νΘΏΠηΤΙΓ 6 ἰἴοοοὺ θαϊῖο 1) δηδι8 

ΒΡΘου]αἰα5 Θϑῦ, ρΡΥϑθο0 ῬΥΔΘΙΏ 5505 αὖ ἔπρΊν 88 γϑροίθγοῦ 

ἱπρϑηΐθη ὙἱΓΡΊΙ 5. ἰθιγόγθηι πη] δος, ΟἾΘΠῚ ΒΌρΘΥ- 

γΘΏΙΘΏ8 ΓῸΧ Ῥοίδβριιβ αΔΠΊΘΠ8ΠῚ ἴῃ ΟΥ̓ ΔΙη 6 οορὶί οἵ 

απ Ομ βίθ 05 τηϑη ἀ 8015 Δα ἀΟΙΪΠΟῸΒ γΘΠΉ 10, [Δ Θη 

Τα ηδΙ465 Ἰηἴθ᾽ ΒΡΘΩ] πηθι πη 416 ΒΌΒΡΘηΒΔ 6. ΟΘΥΓΔΙΏΙΠ18 

ον ΔΩ ΧΙΪΒ ΘΏ1ΠῚ18 Θχϑρθοίδηί. 

Ηδθο ΔΥΡ ΘΗ ΒΌΠΏΠη8 ΠΘΟῸΘ ΓΘΙΠΙΠῚ 1} ]ΟΔ ΠΟ Π6, 

ὨΘαῸΘ. ῬΘΥΒΟΠΔΙ ΠΩ ΒΟ ΘΠΪΟΔΙ ΠῚ 6] ὨΠΠΠΘΙῸ Ὑ6] 500 118 

ΘΧΡΙΘΒΒ18. ΤΠΟΥΡ8. ναιαίαγ. Ναπι αὐοα που θίθ8 

ΠΟΥ 55:11 8) 5101] Ρρθυϑυδβουαηΐ, ὑπηϊάπθμτη ΡΘΙΑΒΡῚ ἰη- 

ΘΘηϊαη ὨΪΠ1] δ᾽η6 ῬΡοΟραΪο δι ἀθη 8 ΟΡΡΟῺΪ ᾿ ΓΘΡΙ 486 

5615 [481 σιγία!], ΠΠῸΤηα 6. Πρ υο ἀγηϊἐίθηαο, ἢτιηοὸ 

δοαυ θη ἀο ΓΘΡΟ ἸΔἀΟΠΘΌΙη 6588, 1ἃ Π}1}1 560 Ὲ5 νἹἀθίαγ. 

8) Ῥτουβθῃ, ᾿πὐθυργθίαῦ. ρου. θα. 1. 6] οΙτου, ἰ. ἰ. Ρ. 108 

8464., τυβο ἴῃ ρταθίδι ομθ. 



ΥΙΠ 

[πλῆϊὸὺ ΘΡΥΘΡῚΪ ΨΙῚ τπὰηπ18. Ὀποῦαι" ΓΘ Χ ΑΥΡΊ  ΟΥα, ἀ1}] 

οααΐθ ἀρ ογαῦ ἀθ ΘΟ 8110 οαριθημάο, οἂρύππι βί θη 

ΘΧϑθααϊέαγ, Οἱ 51 αἀἰαύαβ ὁαποίαϊαγ, Ποη 880, 5θ0ἀ 

ΡΟὈΠΙο 6 5811] ργονιἀθ; 81 γθὰ ἱπίθρταπη δα ΡΟΡΆΪ θη 

ἀοἔογί, πομ γΘρὶο δῃΐϊμηο οαγθ, 564. ΟἸν1}18. οὐ ἰθριθα8 

δαἀβιίγιοΐαβ ΡΥ] ατὴ μού 8. οἰν τα 18. τηδρ᾽Ἰϑἐγαίατη, αὐ 8) 

ΒΤ ΠΤ ΠΠρΡΘΥδίουθα ἀρ]. Ορρομιαν θηΐη ἀτᾶθοα 

᾿θουίαβ Αϑιδύοδθ βουνιςας, αγάθοα πυτηδηϊίδθ θᾶγθᾶ- 

ΓΟ ᾿ηροίθην! ἔδγοοϊαθ, δῇ ρϑῃζατη ΡΟἰϊ8. ααδ1η 

ΒΙ ΠΡ ]ΟΥ Ως ΒΟΥ ΠΠῺ ΤΟ0168 ΔΘ] πϑαηίαν ἅ). ΡΥΙΠΊΌ͵Ω 

δαΐθηη 5:ὴ6 ἀα010 Ἰἰοοαμη ΟὈὐηθηΐ ΟΠΟΙῚ ρᾶγίθβ, αυ86 

οὐ ροδίϊοῖβ νιγα 5. Ρ] ΟΥΊΠ15. Βρ] θη ἀθηΐ οὐ βρθοίδίου!β 

ΔηΪμ απ ἰούαπι ἴῃ 886 οοηγουθαηί. Πἀπίο οὐΐο ργοοο- 

Γαμι γ]Ο] ἰδ ὙΙΓρΡΊη 68. ἀν ΘΥΒδ 1", ἐγ 8.880. ΠΙΘΙῚ; 

81 Πομηΐη65 ἀἸ 416 ΒΌΡΘΙΙ ΟΡΘΙῚ ΠΙΒΘΥΒ. ἀθπορθηΐῦ, δά 

16 Γ08. ἀβαὰθ ἔπρογθ ραγαΐδθ, ἰδηΐαχη νΙΓΟΥ ἢ ΠΟΥΓΟ- 

γθ δὺ γα βρίγαμῦ οἱ τὰ ροιββίπηατη. οαυηθη απο 

οοηϑρθοία πᾶν οδηθπηῦ, πὖ αἰγοχ {Ππ4 ἔδοϊμαβ α00 

Πδηδίάστη ποιηθη ἱποίαγαϊέ ἔδοι]θ δαραγουῖβ. Αἀάθ 

αυοὰ «{ονθὴ βϑπουῖβ δαοίουθμι 118. ρυθοῖθιβ ἱηνοσδηΐ, 

Πγτηηΐβ ΟΘ]ΘὈγδηΐ, αἀαϊ 8. 1}1] ΔΙ{Ππ8. τη δρἸ ΠΟΘΏΓΠ08- 

46 Οτδθοογαμι ροὔβ8. ργούα ῦ, πθαᾳὰθ ἀπθι8 015. αα]η 

ΟΔη ἸΟΟΥαΠ ΡΟ Ββηαη ργϑοδίδηνα ἴῃ οααβα ἔπθυὶ 

ΟΣ μᾶθὸ ἔθ] ροβίθιβ ὑγδάθυθίατ. 

Ηδθο τὰ οομηραιαία βαηῦ, αὖ ΘΌΡΡΙΙΟΘΒ, 81 Π0Ὶ 

ἰθΡΟΥΘ βιροθυβιἊαχη ἰγαρο θα! ΔηΓ6 αἰββίμηδ, απο, 

αὖ ΘΙ 51.116 δϑί, ἰἴὰ δ ΥΤΔ.Ὶ ἡθααϊ, δὲ ἔουτηδ δηΐ]- 

4) ΥΥ. 866---868. 669 8ᾳᾷ. 781. 897-- 908. 211. 



ΙΧ 

ααϊββίγηδθ ἰγαροθαϊδθ ριΌχίμη νἱἀθαΐασ, Εὐχίθυμδ 

αυϊάθι ἀρ πηθηΐα, αῸΙ 18. 181 ΟΥΠΟῚ ΠΟΠΉΕ}}Π1 Ὁ] ΕΠ Π118 

Ροδίαθ ΔΠη185 θα] τὴ ποβίγϑιη ἀβϑι ρα θη, νη ΒΒΙΠη8 

Ραΐο ὃ); ᾿πίθυμϑ ΟΠηΪα ΡΥΊΒΟΘΠ ΥΓΘΙ 5101 Ποϑηΐ, 

Πγγῖοα Ρργαθνα]θηῦ, οὁμουαβ α0881 ΡΥΙΠΊΔΙ ΠῚ ΡΑΥ ΤΩ 

δοίου δῦ, ἔαθαα ΟΠΉ580. ΡΙΌΪΟρΡῸ ἃ ΡᾶΓΟΔΙ ΔΠΔΡΔΘΒ.18 

ἱποῖριῖ, 486. βηρ]ἃ Θἰϊδτη ἴῃ 8118 ἔα 0.}15 οοουγγαηΐ, 

οἵηηϊῶ ἴῃ ἢδο ἀπὰ οομ]πηοία δηῖ. Ῥυϑοίθγθα ρϑ80- 

ΠδΡαπῚ αἰβιν θα 0 ρΘοῦ αν αὐἰἀάδλτῃ Παθθι6 Π1Ἐ] 

γἱἀοίαν. Ναῃι δ)ὰ ἀπο δοίουθβ, ααϊθὰβ ροδία αὐ αΓ, 

ααὰπὶ ἰθυία ρϑιβοηδ, δοοθάδί ΘΟΙΎΡΠΒΆΘΙΒ, ἰδιηθη α1- 

γΘΥΌΙα 51Π}0]10]8ϑιτηδ δα ηὺ ΠΘΠ]ΠΘ Βα {68 ἸηΐθΙ 86 

ΟΟἸ]οαπθηΐθ8. ν᾽ ἀθαβ : Ὀ]θυ τη 16. ΟΠΟΙῚ ἀῸΧ ΟὑΠ πη 

ῬΘυβοημῶ ΘΟΙΏΡΟΙΙἑΙ, ΟΠ [4 π80 δι οὑτη ΡΘ]αΒ0Ὸ 

δυὺ οὔ ΡΓΆΘΟΟΠΘ, 5616] ᾿δημᾶὰπβ οὐ Ῥβ]αβρβ, 8816] 

Ῥρίαβριιβ οὐ ργᾶθοο ἴἰὰ σϑυρὰ Γδοϊαηΐ, αὖ Π15 ἀἴν θυ Ὀ118 

ΒΟΘΏΪΟΙΒ. ΟΠΟΓαΒ. ΠΟῚ ᾿ηἰθυνθηϊαῖ, θη] ἐγ] ΟρΊοδ, 

ΘΟΙΏΡΟΒΙΟ ἀἰαπϑηΐαιη ἀν ἂὉ Οτθβίθα ΓΠθθδια 6 

Ῥτοχηοί 8, απδ6 οοῃβίαμύ αὈ1}15. ΔΡΡ ΠΊΘὨΤΙ 6 ΌΙ 6 ΠῚ 

ΘοΠ μαἰαΐθΘ. ααδάδπι οοποχίβ, 864 ἐθηρογθ αἰ β᾽ απο 8 

οὐ δθϑοϊαΐαδθ 51} 0.}15 ἰγαροθάϊαθ ΒΡΘΟΙΘΏ ργᾶθ 868 

ἔθυθη 5: ΦΌΡΡΙΙοσὰ. ἀπΐθηι χα ἴΏ 60 ΓΟΙῸ 

ὅ γοία ρῖοὸ Αὐρίνογαιη βα]αίθ (οίαὰ ἃἂὰά ἰοθάϊιι Αὐρίνατῃ, 

ΡῬγοῦνα ἴῃ Αθρυρίϊοβ δούαϊα δά δχρϑαϊοηθη Αθρυρυϊδοδιη τοξοσθ- 

Ῥαπίαν, Αὐ νοΐὰ 111 115 νυ θ]5 οοποθρία βυηῦ, απ ἴδοι] ἃ 

ΡΟΡΆΪ]Ο 46 108515 Αἰ Πθηῖβ. οοΙρουθηΐθτ, οἱ Ὀ6] Πα Αθρουρύϊδοιχη ΡΥῸ 

Αοργρύϊογαη ᾿ἰθουίαΐθ οοηΐγτα Ῥούβαβ ρϑϑίθηι οϑί. Ρ]αστα 46 ΠῚβ 

Αἰχὶ ἴῃ ἀἰδβουίαίίομθ ἃ. 1844 Ῥαδυίβ115 ϑαϊίδ, ἐδ ἰγαφοοαϊαγι γ'αο- 

δαγμην οι γοϑιὶς ρεϑίϊοὶς οοη)ιωοίίονο, Ρ. 12 84. 



Χ 

ἁΥ ΙοαΪΟ Βα 518. ὉὉῚ ἰγᾶρίοιβ νθηΐαβ δχϑρθοίαϊαγ, 

ὨθαὰΘ ἰδῖη ἰπίθρτῶ [θα] ΔΤ ΤΠ] ΟΥΒ. ΟΡΘΥ 8. δοίαβ 

νι ἀϑίαγ, 

ΒΘ] ϑυαμ ααᾶθ δϑάθιῃ ἐγ] ρα ΘΟΙΩΡ ΘΠ Θη886 

οὐϑηὺ ὑγδροθαϊα πὶ θη 18 οδὺ τηθιηο 18, οὖ 46 βθουηάδ 

ΘἰἸ απ} ΤΠ] η115 οοηβίαί ααδιηὴ ἀθ ἰογῦα. ΑΥ̓ΡΊΝΟΒ ΔΥΤΩΪΒ 

ΒΌΡΡΙΙΟΟΒ. ἀθἔθη 586. 115. ααδθ ἴῃ ἔδθαϊα βαρθυβυτίθ 16- 

σαηαν, ΡΟΡῸΪ ἀθογθῖο, ΡΥ ΘΟΟἢ 5. ΠΉ]18, ΓΘΡῚΒ ΓΘΒΡΟΏΒ0 

ΔΙΠΪΏΟΒΟ 56 {18 ἀθοϊαγαίαν ὅ). θά ργΌΘΙΙΟ δάγουβο 

Ῥϑοθπὶ ρϑίθγο ὁοραηίαγ, ααδθ 6Θἃ ΘΟΠαΙοΙΟοη6 ἀαίαν αὐ 

1 ηΑ1] Π]Π1ὰ6 Αδρυρίδαῖβ πα θαηί. Ναρίαμῃ δαπΐ, ΠΟη 

αὖ ΤΠ] 115. Ἰαπρδηΐαν, 864 αὖ ἸηἰοΥ βοϊδηῦ ἀοιηϊποβ, οἵ 

ΡΙΌΡΙΙΟ οὐΐο τηοΐαθ, οὐ ραΐίγθ ᾿υθθηΐθ ἂὸ ραριοηὶθα8, 

βἰαυϊάθα μος ΑΘβοῖν]ο {πὶ θαθηάαπι, Β]αυαμι ἀθχ τα 

δυηθηίθ ἢ. Αὖὐ ποοίαπα οαθα65 ααυ1η ἴῃ βοθηἃ 6Χ- 

ΒΙΡΟΥῚ ποασθαΐ, ἰἰὰ γο8. δάουῃαπάδθ δγδηῦ αὖ δὰ 4086 

ΠΟῸἑΙ5. ἔδοη 8. ῬΤΓΟΧΙΙη6. δηθοθάθθδηΐ ααδηη Ὀ]ΘΗΪΒ511Π16 

ΟΟΌΪ 15. ΒΕ. Ὀ]]ΟΘΥΘη αν οἱ ππρίδ η ΘΟΉΒ114 γ6] ρδ]δγη 

1ΠἸΓΘηα1 γ6], αὐοα ΠΙΔΡῚΒ ΟΥ̓ΘαΙἀοΥη,, ὑθοῦϊβ γϑγ Ὶ8 

ΒΙρἸΠοαγθηΐασ. Αἀ ἰᾶθὸ δρυθρὶθ οοηνθηὶ ἔλα ]δ0 

{π{π]ὰ8, αδηὴ ΡΥ ΠῚ ὰ8 Η ΘΥΤ Δ Πη15. δ ἢ 6 ΔΥρΡ θη Τὴ 

τοι], Θαλαμοποιοί. Ναρτδγατῃ εἰΐα85, ΘΕ ΙΘΌ]ΟΥΤῚ 

οΟμβίγαοὐο ΠΟΥΤΟΥ͂Θ ΓΘΓᾺΠ ᾿πβϑη η) βρθοίδίου 8. Ρ61- 

ἔπη άἀορθαμί. Εὐχϑίαί μος ἐγαβία]αμῃ 8) : 

6) ΑἸον ΘΙ ΟΚ συ, ααθπὶ γϑύαίανις Κγύαδβο μ᾿. 10. 

7 Αρο]]οάουιβ 1], 1, ὅ δ] 46. 

5) ῬοΟΙΙὰχ ΥἹΙ, 122 χαὶ ἐχφατνωμα (φάτνωμα Ἠθτίπι,) δὲ καὶ 

κῦμα μέρῃ ἐργῶν ἐν Αἰόχύλου θΘαλαμιοποιοὶς " αλλ ὁ μέν τις. 



ΧΙ 

᾿.4λλ᾽ ὁ μέν τις “έσβιον φατνώματι 

κῦμ᾽ ἐν τριγώνοις ἐχπεραινέτω δυϑμοῖς. 

᾿ὐγαπύ δυΐθη ϑαλαμοποιοί ρβᾶθ ᾿ϑαπαῖϊάθβ, αὖ απο 

ΒΘΥΨΟΓΈΙΩ ΟΡΘΥΙθτι5. ργϑοβιἀθυθηΐ 3). 

ΘΙ) ἴῃ ΟΘΗΒΌΠῚ ὙΘηΙδ 8|1ὰ8 ἀπαοαὰθ {{π]88, 

“Ἵἰγύπτιοι, Ἰατὰ ρυϊάθιι ἢυΐς {Π]Πορῖαθ ἃ Ὑἱγῖβ ἀοο 8 

σ᾽ ἀϊοδίαβΒ. (Ὁ ααστὴ Ποη ἴ80116 8110 γϑίθγαϊαν., ρΓῸ- 

ὈΔΌ1Π|Θν ὙΝ ΘΙοκοῦ αὐσαηααθ, οὐ Αδρυρίϊοβ οὐ ΤΠὰ- 

Ιδιηοροθοβ, ἀἴνθύβ085. δ] βάθη [ἴα θα]αθ {{{108 [5868 

ΒαΒΡΙ ΘΔ [ΌΓ. Ῥάγυτῃ ἰποὶβ δῇονι, αποα 8ουπιὶ ἀς Α6- 

ΘΎΡΟΠ8Β ἰγδαιίαγ, Αδβομυίαμη 101] Ρ]αϊοπθη ΖΑρΤΘΙ 

ΠΟΙΏ]ηΘ ἈΡΡΘ|]α8586. ἔχ ᾿ηοογία ἔθ] οχϑίαι Α θβ ἢν] 1} 

ΨΘΙΒΙΒ 
Ἁ Χ ᾿ 

Ζεινοὶ πλέκειν τοι μηχανὰς «ἰγυπτιοι 19). 

Ῥογδοίαπ) οϑὺ ἴδοίητιβ Πουυθηἀππι, 568 ἸΘΡῚΙ ΠΠΌΠ. 

 ουία [ἀὈα]α, Φαπαϊαϊδιιδ, Ἰυάϊοίατα Πμαρϑίαν, πὸη ἀθ 

5. 46 ὈΔΙΓΙ οἱ Ἰυγ]υγαηο ΟὈἰοΙηρογαγαηΐ, 564 ἀθ 

θῶ α'δθ ΠἸΒΘΙΟΟΥΪα οὐ δηηοῦθ νἱοία βάθη ἔθ[8}}1|. 

Πυγηοθιβ ΘΗΪΠι, ΤῊ] ]ΟΥΒ ατιδ 1] ἰγαῖγθθ ΔΏΪΠ, 5018 

Νυοὶς ἰθπρίαί ἀλλ᾽ ἀγεϑ᾽ ὁ μέν τις. Οοπἔοταπι! ΗθβΎοΝ. φατνῶ- 

ματα δανιδώματα. Αὐἱδίοῦ. ΕΠ. ΝΊοοι. Υ͂, 14. γιχαν. ΤΥ, 6, 2. 

ΘΙ ΚΟΥ; 1.1. Ὁ. 129; 

10). Ἑΐγια. αυᾶ. 227, 87. Οτδῆοῦ Απϑοά. Οχοη. 11. 448, 8. 

Ζαγρεύς Ὸ μεγάλως ἀγορεύων εν ἐν δὲ Αἰγυπτίοις οὕτως αὐτὸν τὸν 

Πλούτωνα καλεὶ. Ὠαὶπᾶθ αθυυπίυῦ νυν. 144 584. Ξαρρ!ϊοιπ,, 

Οα͵8 ἔα θ]46 Οἰξα] τὰ Θχο 1586, 7ᾳγὸ βίαια! Ηθυτηδηη. --- ὅ0}:0]. 

Αὐιβίορῃ. ΝῸΡ. 1128 οὐ 5080]. Μεᾶ. Τπθοου. ΧΥ͂, 48 ΑΘβοῆυ]ο 

ὑὐϊθασπηῦ ργουθυθίθτη δεινοί. .,) αα0α ΖΘΠΟΡὴτ5. 8114 16 5'πθ διοίουθ 

Βα θηΐ. 



ΧΙ] 

ΡΟρθγοθγαῦ νἹΓΡΊΩΙ ἀοπαρίαθ ἤραὰθ νΘηΘ. 8 ἔγαϊ νο]α- 

ογῶδ αὐὰπὶ 80 τηνι ἀϑίυ]βδοὶ 1), Μ᾽ υθουηάϊδθ 

ΓΘΒΡΟΠαΙ διηοΥ : ΗὙρθυηθϑίγα γηθθο ΡΘρογοῖν, Τίὰ- 

486 ἃ ρϑίγθ βΒογου θαβαιθ ἀρὰ πα 10 685 ΑὙὐρῖνοβ ἃοου- 

βαῖαγ αποά, νἹοϊαία Πάθ, βργϑί ρδίγ!β γϑυθυθη δ, Ἰῃ 

ΤΠ ΧῚΠ. 1 Π] 5105 ΡΟΙΟα] τὴ δα ἀπθχοειῦ βούνϑηᾷάο ἔαἰ ΤΩ 

αἰΐογο 15). 

δηδᾶο, 41 τ θθη6 ρϑβία βθηθοίμέθηι δαριιῖ886 15) 

5101 νἹ ἀθθαίαν, {ὙΠ ΠΥ ὙΘΥΒΙΒ {γ685, 46 αα]θὰ8 ΠΟ 

ἘΠῸΠῚ ἃἰ ΠΥ ΔΥ ΘΥΠ, 608 ΘΟΥ̓ΤΙΡΟ5. 6586 6616 Ἰηἰ6]]ΘρῚ 

ΡΟΒ56. 
γ . πὶ Ν (.η} ! 

Κὰαπειτα δ᾽ εἰσι λαμτιρὸν γλίου φαος 

ἕως ἐγείρω πρευμενεῖς τοὺς νυμφίους 
, , Ν , κ ! 14 

γνομοισι ϑέντων σὺν χόροις τὲ καὶ χοραις 13). 

Αοουβαίαθ ραί ΟΟἸ 11] Βαβοθρὶῦ ν᾽ ΘηὰΒ ᾿ρ88, 6. Οὐ] 

ΟΥ̓ΔίΙοη6 δ Π05 ΡοΥσ θη ἤ0Ὸ ΠΟὈ]]6 ἔΓαρτηθηΐαπι 

᾿Ερᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χϑόνα, 

ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν. 

1 Αρο]]οάοτυβ 1], 1, ὅ αὕτη δὲ Λυγχέα διέδωδε παρϑένον 

αὐτὴν φυλάξαντα. Ἰάθπι παιταηΐ οθίουὶ ἐθϑίθϑ δηςααί. 

12) Ῥαυβδηΐδβ ΠΠ|, 19, 6 ταύτην γὰρ τῶν ϑυγατέρων μόνην τὸ 

πρόσταγμα ὑπεριδοῦσαν ὑπήγαγεν ὁ Δαναὸς ἐς δικαστήριον, τοῦ τὸ 

Δυγκέως οὐκ ἀχίνδυνον αὐτῷ τὴν δωτηρίαν ἡγούμενος καὶ ὅτι τοῦ 

τολμήματος οὐ μεταόχοῦόσα ταῖς ἀδελφαὶς καὶ τῷ βουλεύσαντι τὸ 

ὄνειδος ηὐξηόεν. 

1). ἩΘΒΥΟΒ, χαϑαίρομαι γῆρας ̓  ἐκδύομαι. Αἰόχύλος Δαναΐσι. 

14) Κ'680]. ΡΙπᾶ. Ργίμ. ΠΙ, 27 τὸ ὑποχουρίζεσϑαι ἀοιδαῖς εἶπε 

διὰ τὸ τοὺς ὑμνοῦντας ἐπευφημιζομένονς λέγειν" σὺν κούροις τε καὶ 

κόραις. Αἰδχύλος Δαναΐσι' χάπειτα .. ΟΥ, Ηθπγοι, χουριβξόμενος: 



ΧΙ 

γ ἀπ ννῦ: ὦ 3". ἢ γ » Ν 
ὄμβρος δ᾽ ἀπ᾽ εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσων 

ἔχυσε γαῖαν" ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς 
μ ᾿ Ὁ μήλων τε βοσκὰς καὶ βίον 4ημητριον" 

δενδρῶτις ὥρα δ᾽ ἐκ νοτίζοντος γάμου 
, 2 “-“ " 5 Ν , 15 

τέλειος ἐστι. τῶν δ᾽ ἐγὼ μεταίτιος 5). 

[66 ᾿ηἰογοθάθηΐθ νῦρὸ ΦὈβοϊαία θϑί. «}8τἢ γθγῸ, αὐτὴ 

δρυὰ ατάθοοβ οοπμβίαγοὶ ΑΥὙΡΊΨΟΒ ἴῃ 1284 η81 ροίαϑίδίθιη 

ὨΟΙΏΘΠΘΘ ΟΘ551886, ὕΘΠαΒ, Π1Β1 [4]1ὁγ, ῬΘΙ βράχη 7.851 

ἴῃ δἰΐογαιη 1Ππὰ αὐοὰ νΘΥβ8 βθρύθη Ομ 68 Παρ θθδί 

γΘρ τη (ϑΌρρ!. 244 544.) βθοθάθγθ, θδῆδο, οαΪ δυτηδ- 

[08 Θομηϊΐ68 ΡΟρΡαΪὰ8 Αὐρῖναβ βία πη Δαν θη θη] ἀθογο- 

γοιαὺ (ρΡρΡ]. 941 544.}, ΑΥΡῚ πηρθυϊαπῃ τηδησανὶῦ 15), 

Ηγροιτηηθβίγαιη ΠυΥποθυμηαθ δοΐουοβ [ΌΓ6 Ῥγδθαϊχι 

ΠΟὈΪΠ8Β 5Β.ΠΓΡῚ5 Το ραθ, ὁΧχ απ «[ογ]β 1188 ΘΓ Ου]68, 

ΟἸΑΥΙΟΥ 116 ἀπδτη ΕἸΡΆΡΒαΒ, παβοϊματ 8 Θβϑϑί. 

15). Αὐμθῃ. ΧΠῚΙ, Ρ. 600 Α χαὶ ὁ δεμνότατος δ᾽ Αἰόχύλος ἐν ταῖς 

Δαναΐδιν αὐτὴν παρόγει τὴν Ἀφροδίτην λέγουσαν" ἐρᾷ . . Ἐπαϑίδίμ!! 

ΘΙΥΟΙ, ὙΘΙΒῸΒ ΟὈΪΠαΘ ῬΥΪΟΥΘΒ Ρ. 978, 24 ΑΘβοῦγ]ο ΑἸΘΧΘΠαΥΪηΟ 

ΔΒοΟΥΙ θη 5, πάρ οὐἵαβ οϑϑοῦύ ἱῃ θ]θχούαπῦ ομὰϊδ οὐ Ἠρυ- 

ἸΏΔΠΏη. Υ͂, 1 χρῶσαι, πλῆδαι, τρῶσαι ΘΟΠ]. Υἱτὶ ἀοοῦ!. Υ͂. ὃ 

Υ. 1. ούναοντος τηᾶναϊέ Μοίποκο δᾶ ΤΏθοοσ. ρ. 4286. Μαυϊραίδιη 
ἰπϑίαν Ηδυμδηη ὑδάτεσόσιν ἀειναέεόδι Νιοδμα ἀρυαᾶ Ατῃ. Π, 

Ρ. 1 Α. Νουΐτᾶ ρ]δοθί. Υ͂. 6 δένδρων τις 1011. Οὐοτν. ΠΟΡΊΘΘ 

οὐ ρυμα. Υ. 7 τῶνδ᾽ τιὰ]ῦ Νδιοκ. 

10) ὕδτὰ ἴῃ βθοιηᾶα {ὑΠΠ]ορῖαθ ἔα θα]α ν6] δηΐθ δὴ Ὀϑηδαπι 

Ἰρουϊο μού μη 6886 βίδίααπί ὈΥουβθη ὙΘ]ΟΚΘΥ 4111, ῬΘΙΔΒΡῚ 

οδἰγθοίαίοσθβ. Ησπὸ ρούϊαβ ρᾶοθῆλ οὰπὶ Αθρυρίϊ ἢ1118 ἔβοὶββθ 

ΟΥΘαΙἀουα, πὸπ Παηδαμη, οδθα 15. δαοίουθπι. --- δίγαρο Ὑ Ρ. 888 

Αἰσχύλος δ᾽ ἐκ τοῦ περὶ υκῆνας Ἄργους φῃσὶν ἐν Ἱκέτισιν καὶ (καὶ 

Ηφθγπι.) Δαναΐδσι τὸ γένος αὐτῶν (80. τῶν Πελασγῶν). 



ΧΙΥ 

Ηδης {ὐ]]ορίαμη βθουῦία 886. νἱάθίιν “πη ηιοηθ 

[ἌΡ .]ὰ βαϊγτιοὰ. Ὑιγρίηθηι ἰνδάπηΐ, αἀππὶ Θὰ πὶ Ρδίθυ 

δαί Πϑιβδθῦ, ἴἢ 80] π4]η6 ἃ βδίυσο ἰθιηρίδίδιῃ 

6586. ]μἀβοϊναμῃ δηδίογθη Τἀρανι Νορίαμαβ, Ὀ6]]ὰ8- 

ΓΤ 1ΠππῈ Δογ6 αἱρη θη ἀϊο 88, 

ϑρώσκων χνω δαλα 

ΙΌ5Θα 6. αἰνη0 7016 β115 οϑί. Ρ ] 

Σοὶ μὲν γαμεῖσθαι μόρσιμον, γαμεῖν δ᾽ ἐμοί. 

Ιὴ ρῬᾳθ]]αθ ργδίϊδιη ἀθαβ, ἔπβοῖμα, ααϑ ἴῃ ϑαύυ ΤΠ 

τηϊϑουαΐῖ, ΘΧ ΤᾺΡΘ Ὁ] ἀθῆχδ ογαὺ δἀποία, ἰοπίθῃ ΑἸηγ- 

ΠΙΟΏΪ ΠῚ 5156 ΓΘΥΓΠΔΘΆΠ ΡΘΓαΪΐ, ᾿ρβϑγὴ Α]10 Τ6ὶ πϑυΐοδθ 

ΡΟΥββίηιο, ΝΘΌΡΙΙΟ, οἰ ἔαϊαγαμη ῬΥΟμηϑιύ 7). 

4}15. ἔαυα]α Ἰαθίαιη οὐ ἰγᾶροθαϊαυαγη ρσγανηαι! ἰΘρΡΙ 46 

ορΡροβιύπη Θχοάϊατῃ ργαθῦθραῦ, (ὐοη]θοίαγαιη βγηηδηΐ 

[Δ Ό]ὰ6 βαύγγιοδθ Ῥγοίθαβ Οτγθϑίϊαθ βαδ]θοία, ὥρβιηχ 

ΤΠΘΌΔΙαΙ, Πυγουγριβ Πυγουγριαθ, ααδ8 Θὲ ᾿ρ8886 ἃΓρΡᾺ- 

Ἰηθηΐο οατὴ {ΠΠ]ΟρΡ 115 ὁΟμ] ηοΐαο. δύδηΐ. 

17) Αὐρυχηθηΐαμι οπμδισϑηὶΐ Ηυρίηυβ ἔὰΡ. 169, Αρο]]οά. 1. 1., 

Ῥχγορογί. 11, 20, 47 αἸϊῆϊαθθ. ἘΕὙδριηθηΐα βουνϑιηΐ ΗθΒυἰὰ8 

ϑοώσκχων κνώδαλα" ἐχκϑορίζων καὶ δὀπερματίζων, γεννῶν. Αἰδχύλος 

᾿Αμυμώνῃ. ΔΑτηιπομῖαβ ἴῃ Υ. γῆμαι Ρ. 81 Αιόχύλος ἐν ᾿Αμυμῶνῃ" 

σοὶ μὲν . ., 0011. Ἠθτοάίδηο ἴῃ Βοϊββοηδαϊ Απθοᾶ, ΠΙ, Ρ. 208 οἱ 

Εἴγηι. αυᾶ. Ρ. 128. Τογίαπι ἴον Αἰμθμδθιβ ΧΥ͂ ρ». 690 Ο. καὶ 

μήποτε οὐκ ἐότι μύρον ἡ βάκκχαρις. Αἰσχύλος γὰρ ἐν ᾿Αμυμώνῃ 

ἀντιδιαστέλλων φησί" 

Κάγωγε τὰς σὰς βανχάρεις τε καὶ μύρα. 
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ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΧΟΡΟΣ ΔΑΝΑΙΔΩΝ. 
ΔΑΝΑΟΣ. 
ΒΑΣΙΔΕΥΣ ΑΡΓΕΙΩΝ. 
ΚΗΡΥΞ. ᾿ 

Ῥϑυβοῃδυπηι ἱπᾶθχ ἤθη οχίδῦ ἴῃ Μοάϊοθο Πἰρυΐβαιιθ ὃχ 6ὸ ἅ6- 

Βουὶρίϊβ, Ουθ]ου γίδηο Μϑγοίΐδηο Ῥδυίβίπο ΕἸβϑουϑθηβὶ, Ὑϑυβαϊΐ 

1600 ργδοῆχυτμῃ μαθθηΐ σρ. '. 6. σρεόβύτης. 



ΧΟΡΟΣ. 

Ζεὺς μὲν ἀφίκτωρ ἐπίδοι προφρόνως 
στόλον ἡμέτερον 
ναϊον ἀρϑέντ᾽ ἀπὸ προστομίων 

1 [ῃ οτγομοϑβίσαια ργοοθάπηΐ αὐϊπάθοϊχη δῖνθ ροΐϊα8, ὁχ Αθ- 

Β0ΗΥ}1 οοπϑυθύπαϊηθ, - ἀποάθοϊη ομογθαΐδθ, ααἱ αυϊπαπδρίηίδ 

δηδίάπιη Ἰοοῦτα οδεἰπθηΐ. ΟΠΒογαμα Θηϊπ γΘΎ β811ὴ6 ΗΘΥΙΊΘΏΏΤΙΒ 

αἰχιὺ ποῦ βο]θα τρία [6Υ6 ῥΓῸ τα]ίο τηϑῆουθ Βοιηΐηατῃ τη] ἰϊ- 

ὑπ] 6 6886, 8664 οἰΐδηὶ ΡΓῸ ΟοΥΐο Θοα0 τηδχίτηθ ΟαἸΒΡΑΥ ΠΌΙΠΘΙῸ ; 

ΠΘαῚ6 ΠΟΟ ΟἸΘΏΒΙΟΩΙ ογδί ΟὙδθοὶβ 1115 νϑίθυιθαβ, 4 ποη δᾶ 

ΡΙΠΡΌΪΟΥΒ, αἀ8θ ποβίγϑθ δοίδίβ Ποιλίηθα5 αὐἱθυαβᾶδπι ῥ]δουϊί, 

ΑΥΠΒ ΤΔΟΪΟΠ68 ΟΠΊηἶα ΟΟᾺ]18 50] οΙ 6 πᾶα ρυΐαραπὺ, ἰβθα απδθάϑη 

Ἰουτῖου ΒΙρΠΠΟΔΥΙ 56 015 ΠαΡορδηῦ. Εαυϊάθηη γᾶ]4θ τΪΓΟΥ 6886 

ΘΟ ϊδιηπαηο ΥἱΓΤῸΒ βαρδοίϊ δ] οααΐη ἰπαϊοῖ! θοπθαὰθ δηἰαυ  διῖβ 

ΡΟΥΙοΒ αὐἱρὰθ Ποὺ τιϊγαμη νἱἀθαύαγ. ΠΠΏΤΠΟ τποηβ]} ἰηβύδι δϑϑοῦ 

ἴῃ ἰγαροθᾶϊα Αθβοιγ]θα αὐϊπαπαρίπία ΡΘΥΒο Ραμ ΟΠοΥ5, δᾶ απ88 

οὐΐδιη 51 ποῃ δοοθάθγθηξ ἴῃ ἔδθυ]α οχίγθιμα ἰού ἀθιι δοταϊθατη ροΥ- 

Β0η89, ἰϑΘ Υ6] 1110 ὨΌΤΩΘΙΟ ϑοίουθβ ἴῃ βοθῆϑ δρθηΐθθ ὉΠῸ5 ἄπονθ 

ῬΥΘΙΘΥΘηὔ θὲ 4851 ΟΡταθγθαίαγ, Οὐπίγαγι πὶ ΟΠ ΟΥ δα Τ]Δ]ΟΥ ΘΠ, 

παμηΘγατη δδαοῦ ΘΧθιηρ] πὶ ἴῃ ΕἸαταϑηϊαϊ θ5 νὙἱαϊτηιβ. --- Φουθια 

δάγθῃδιαμι ΒᾺΡΡ]ΠΟαπιατι6 ραίγομαπι ἱπγοοδηί, ἱχοσῶν ἔφορος 50}|0]. 
ἀφίκτορα" τὸν ἱκέσιον Δία ἩΘΒγοΒΐυΒ. 

8 ναῖον ἀρόεντ᾽ Μ. νάϊον ἀρϑέντα Τύγῃ, τὴν ναῦν ἄραντα, 
παῦο φγοζεοίμιηι, αἰϊχιββοῦ βουϊρίου ρϑάθβιτῖβ. Ποίηᾶθ προστύμια 

ἰθγγᾶτ 8]] αυ]οηθ σοπογθίϑῃι ἀἰοὶ γθοΐθ υἱάθτυῦ βίαίαθγθ ΗΘΥΙΏΔΠΗ, 



λεπτοψαμάϑων 

Ὁ Νεέλου. Δίαν δὲ λιποῦσαι δ 

χϑόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγομεν, 

οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν 

ψήφῳ πόλεως γνωσϑεῖσαι, 

ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ, 
10 γάμον Αἰγύπτου παίδων ἀσεβὴ τ᾽ το 

ὑνοταζόμεναι . . - -. 

6011. Ῥίομῃ. 848 Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προόχώματι. 

ΑΡΥΘΒΟΒΙΣ οοπ θοίαγαμι ἀποπρο δτομίων ἱῬΥοΟΟα] δ0 οδει δ᾽ βϑηΐθη- 
{1ὁ. ΤΟ ΒΡαΪί. 

4. ὅ λεπτοιαϑῶν Μ. λεπτοβαϑῶν ΜιιοίοτῖαΒ. Ἐπηθπᾶδν! 
Ραυν. Ποίηάθ δῆαν δὲ λειποῦδσαι Μ., 1. 6. Δίαν (πᾶ «ον]8 ὕϑυγα 

Αορυρίαβ ἀϊοϊθαγ, ν. ἰηΐτα 822. 844) δὲ λιποῦῖσαι. ϑὈ]αΐο ρδτ- 

ΟΘΠλΐαθο ΠῸΠ Ρθπο δίαν δ᾽ ἐκλείπουσαι ϑδοῖάϊον, ἩθΙηδηη. 

7. 8 δημηλασίαι Μ., αποά ὙΘΙΘΟΥ πΠ6 ΡΓῸ ϑαϊθοῦνο παρθαοσὶὶ 

ΒΟΒο]αβίθβ. Επηθηᾶανι Αὐταΐα8Β. Μοχ γνωσϑεῖδσαν Μ. βοβιηίαί 

(Νβϑαθβ βομνθιζθυῖβοιθθ Μυβθαμῃ 11. Ρ. 219 844.) 5'πθ οδιιβ8 

ΠΔΟΥΘΠΒ ἴῃ Ρδυδοἱρίο γνωσϑεῖδσαι οατὰ δοοαβαίϊνο ἰυποίο. 

9 αὐτογένητον φυλαξάνοραν (ἰϊζίοτᾶ8 υλαξ 860. ἴῃ 1ὰγ8) Μ. 

γρ. φυξάνοραν ταᾶῖρο Μ. γάμον φυγὴν ἀνδρῶν ἡμῖν ἐμποιοῦντα 

5080]. Ἐρτορίαπι Βαμα θοΥ  υΣ θιμθηἀδύϊοπθημ αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ 

ταθυϊίο τϑοθροσαπί Ηθγπι. Ὠἰπᾶ. 4111. Ορροβιιὶ νἱβ αὐτοκελεῖ νοὶ], 

ᾳυοᾷ Ηροἰμηβοοίμῖο (Υ ἸΘἀθυ μϑυβύθ]απρ; Ρ. 62) ρἰδοθί, αὐτοδικεῖ 
ΘΟΙΙΏΘΗΔΥ6 γὙἹα 1 ροϑδιῦ ; δἰὐξζαιαθῃ πο ἀἰϑοθάρθηδυμῃ ἃ ϑουρύιγα 

αύδιηῃ βγιηδῦ Ῥγομι. 861 φεύγουσα δυγγενὴ γάμον ἀνεψιῶν. Οθέθχιιπ 
ΠΟ Βδηρ 15 Ρτορὶ πααϊναύΐθμημ, 564 ἱπηρ᾽θίαίθμι ἰηγιΐαβ ἰηγῖΐο ρϑΐγθ 

Υἱ οὐ δυύπηῖβ δά βουνιαμη ρούϊιβ ααδιὰ δα πη Ο ἢ πιτὰ ΟΟρ ΘΗ ΠῚ 
“ 

ΘΧΒουγθηΐ. Υ. Ῥγδοίδι!οηθιη. 

11 Ιμδουπᾶθ βίσηδ δαᾷιαϊ, ααδθ νοθθ διάνοιαν ΘΧΡΙΘΥΐ ροίοϑί, 
Νὴ οορυϊα τὸ δἰίθυιιη ΠΟΘη ΥὙΘααϊγῦ οὐ ὙϑΥΒ 5 ΡῬΑΙΟΘΙΙΔΟῸΒ 

ΒΟ φιδπι τηϑδχίιηθ ἃρίμ8. Θϑύ. 



Δαναὸς δὲ πατὴρ τάδε πεσσονομῶν 

καὶ βούλαρχος καὶ στασίαρχος 

κύὐδιστ᾽ ἀχέων ἐπέκρανεν, 

18 φεύγειν ἀνέδην διὰ κῦμ’ ἅλιον, 1δ 

χκέλσαι δ᾽ ᾽᾿“ργους γαῖαν, ὅϑεν δὴ 

γένος ἡμέτερον, τῆς οἰστροδόνου 

βοὸς ἐξ ἐπαφῆς κἀξ ἐπιπνοίας 

Διὸς εὐχόμενον, τετέλεσται. 

20 Τίν ὃν οὖν χώραν εὔφρονα μᾶλλον 20 

τῆσδ᾽ ἀφικοίμεϑα 

σὺν τοῖσδ᾽ ἱκετῶν ἐγχειριδίοις 

12---Ἰ4 Τιοροραίαν Δαναὸς δὲ πατὴρ καὶ βούλαρχος | καὶ ὅτα- 
δίαρχος τάδε πεδδονομῶν, γΟΥὈΪΒ ἃ σταταπηδίϊθο, αὐ ορίποι, ἐγϑθοιβ. 

ΜΙΒΙ καὶ βούλαρχος καὶ στασίαρ χος, εἰ σοη εἰ ὲ ἀμοίον δἰ βϑοθδϑἱοηὶς 

ἄμᾳ:, δ Ἰᾶθπι Θ0]0η τϑίδγθμαα οἱ ἃ γοὺθθ σατὴρ δϑραίδηε υἱάθ- 

Ῥαῃίαχσ, οὶπάθ χύδιότ ἀχέων (αἀ χαίων, ΒΌΡΤΑΒΟΥ. 6, Μ.) 5080]. 

ἰπίογργϑίδαν ἀμείνονα τῶν χκαχὼῶν ἐψηφίδατο (5ῖ. Ῥθπ6 Μ.) τὴν 

φυγῆν. κακὸν ὁ γάμος »γ κακὸν δὲ καὶ ᾿ φυγὴ ᾿ αἱρετώτερον δὲ τὸ 

φεύγειν. Αρίθ οοπία]ξ ΑΡΥΘΒΟΒ ΗΘΒγ ΟΜ ρ]οββᾶπι χύδιον " κρεῖττον, 

αἱρετώτερον, δὰ ΕυγὶρΙ 158 ΑΙο. 960 γ6] Απάγοιῃ, 089 ἔογίαβϑβθ 
τοίθυθηάδτη. 

16. 16 διακυμ. αλέον Μ. Ἐπηιθπάαίο ΗΘΒγΟΒΐτΒ 'ῃ νο66 ἀνέδην, 
αυδπὶ τϑοίθ βυδηιτηδίϊοὶ ἰηΐθυρυθύδηνιν ἐκχκεχυμένως; ἀνειμένως. 

Μοχ χκεαόαι οὗ οἰδτροδομου Μ. ΟοΥν. ϑορῃίδπαβ οὐ ΤΟΣΠΘΡΙΒ. 

17-19 Οὐ αἰξδοία αἰνίμο, ἐσαφῇ», 4πθπὶ αταθοὶ ργορίοι 

ΠΟΙηΐπΐθΒ Ἀσπάφου δ5ἰτα ὑπ! πὴ ΘΟμητη θη δαπὲ, ΘΟὨὐ Πρ 6 νἱἀθίασ 
αἰβαίατη, κἀξ ἐπιπνοίας (ἐπι.νοίαδ, Θγᾶβο αὐ νἱἀοῖαν σ, Μ.), 488 
ΘΟ θα 86}0]. δᾷ ν. 46 ἐξ ἐρωτικῆς διαϑέσεως Θχροπῖί, εἷο ἀθ]θηᾶα 

Οθηβθηῦ Βοίμθ αδἱϊΐαιθ, ιν  ποσθὰ ααδηᾶδμπι βϑοσὶ υἱξα] οοη- 

οθρύϊομθμ γϑίθγθρδηὶ Αθϑυρεϊ βοοαπάθπτῃ Ηθτγοδοίυτα ΠῚ, 28. 
Υ̓ - 2 [ } 20 τίνα. οὐν Μ. τίνα γοῦν Ταχη, ΒΘΏΘ τίν᾽ ἂν οὖν Βυγρθδ, 

Πιμᾷ. σένα δ᾽ ἂν δι. 
Ρ» 



ἐριοστέπτοισι κλαάδοισιν : 

Ὧν πόλις, ὧν γῆ, καὶ λευκὸν ὕδωρ, 
20 ὕπατοί τε ϑεοὶ, καὶ βαρύτιμοι 25 

χϑόνιοι ϑήκας κατέχοντες, 

καὶ Ζεὺς σωτὴρ τρέτος, οἰκοφύλαξ 
ὁσίων ἀνδρῶν, 

δέξαιϑ᾽ ἱκέτην ϑηλυγενῆ στόλον 

80 αἰδοίῳ πνεύματι χωρας" 80 

ἀρσενοπληϑῆ δ᾽ ἑσμὸν ὑβριστὴν 

«ἰγυπτογενῆ, 

πρὶν πόδα χέρσῳ τῇδ᾽ ἐν ἀσώδει 

“28 ἱεροστέπτοιόι Μ. Ἐπηθμῃά, Αὐγδίαβ οὐ β'οδιῖρθγ. Ὁ 

24-20 Κ'1ο Μ. οὐ 560}0].,), αἱ νϑῦρᾶ ὧν πόλις; ὧν γὴὺ .. 

ΡΘύρθσαπι δᾶ ργδθοθάθηϊα χϑύμ]ς : δάβουιρϑιῦ ϑηΐπὶ τὸ δὲ ὕπατοι 

ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς. ΕἸοραπίοῦ ὦ πόλις, ὦ γῇ ΒοΡ. Ηθτπι. 811}..ὄ 

Αἰίαιαθη σοῦρα 1118, Ργδθυηϊϑϑῶ ΟΡ δηςθοθάθῃβ χώραν, ΠΟ ἱποοτῖ- 

τη0ἀθ οὑμὰ ὕπατοι ϑεοί Ἰυαπραπίαγ, ργϑοϑουξα ααὰπη ΟΡρΡοπδίαΣ 

ϑήκας χατέχοντες δᾷ χϑόνιοι δρροβίίαιη. ΗΙ Βαπὺ ἀϊ ἰηπΐονϊ 
ΒΟ Ἰθυατη Ὁ] οτΘΒ. (οἱ βαρέως τινύμενοι καταχϑόνιοι ϑεοί 8080].), 
αὐἰρθὰβ δῖο Ἰοοῦμ 6880 ραΐο ρῥγορίούθα αὐυοᾶ βριθίδθ βαρριϊθαϊη 

ΡῬΥΘΟΘΒ. υἱπαϊοίδηηῃ ἀθδιαθσαηί, ΑἸ 4Ὧθ 818 !]οδη5 Ἡθιηδηῃ 

ἀοάϊε θαϑύτιμοι, φυοᾶ δὰ Ὠθτοαδ 58} ἰθγγᾶ οοπαϊίοβ χοῦ], βα- 

ρυτίμους Επρον, ΦδῃγΡ. ἢ, ῬΆΠΟΙ]. ὨΧΧ, Ρ. 891. 

28 ---81ὶ Τορθθαίαγ ὁσίων ἀνδρῶν, δέξαιϑ᾽ (δέξασϑ᾽ Ἠθεαίῃ, 

Ηθεπη.) ἱκέτην [ τὸν ϑηλυγενὴ στόλον αἰδοίῳ | πνεύματι χώρας" ἀρόε-- 

γοπληϑῇ δ᾽ ] ἑόσμὸν (δεόμὸν Μ.). ο]οίο ατίΐουϊο δηΐθ ϑηλυγενὴ 

ΥΘΥΒΌΠΩ ΡΔΙΟΘΙ ΟΠ 8510 ΙΟ00 γοβύϊαϊ!. Ἐγαδίτα αἰδοίῳ νεύματι 

Ηδυίαπρ. Υ͂. δᾶ Αρδιῃ. 761 δἀηοίαία, οὐ μᾶθο ἱπίθγργοίδγθ τῆς 

χώρας αἰδῷ ἡ μὲν πνεούσης. 

88 ἀσώδει 868011α ὀχροπαῃΐ σπηλώδει οὕ ψαμμώδει" τὴν γὰρ 

ψάμμον οὕτως φασὶν, ὡς ὁ ποιητής ᾿Εἰλύσω ψαμάϑοις -. τόσην οἱ 
ἀσιν᾽ Ηοπι. 1]. ΧΧΙ, 819. 821, αἀσώδης ἐστίν " ἐφυλώδης (]. εἰλυώδης 

Ὅν » 



-." 

ϑεῖναι ξυν ὄχῳ ταχυήρει, 

8)5 πέμψατε ποντονδ᾽ " ἔνϑα δὲ λαίλαπι 
χειμωνοτύπῳ, βροντῇ στεροπῇ τ᾽ 35 

ὀμβροφόροισιν τ᾽ ἀνέμοις ἀγρίας 
ἁλὸς ἀντήσαντες ὄλοιντο, 

πρίν ποτὲ λέκτρων, ὧν Θέμις εἴργει, 

40 σφετεριξάμενοι πατραδέλφειαν 
τήνδ᾽ ἀεκόντων ἐπιβῆναι. 4 

ἴ, 8. ἰλυώδης) δὲ Αἰδχύλος Τιθχ. ΒΟΚΚ. Ρ. 467, ἀσώδης " ἀμιιώδης 
ἩΘΒυΟἢ. 

86 8βα4ᾳ. ἐνϑαάδὲὸ Μ. οροβ ἀϊνίβιὶ ΒΟΡ. Οθπθιῖνοβ ἀγρίας 
ἁλὸς ἃὉ ἀντήσαντες, λαίλαπι οοίθτοβαιθ ἀδέγοβ ἃ ἀγρίας Ρϑπᾶθτο 
ταοηαΐέ ΕΏρΘΙ. ὀμβροφόροι..ὅι τ᾽ Μ. 

89---41 απίογμαηπι ἰθοῖος, α φιῖδι5 ας 605 αγοοί, ᾿ὲβ δογογῖδιι5 

ραϊγνμοίδεις ἐπι ροϊοϑίαίοηι σμαηπὶ γοἀαοίἐ5, ἐπυΐϊξο5 σοηδοοπάασηί. (Μ4818 

ΒΟ ΠΟ] δβίοβ ὧν τὸ δίκαιον ἡμᾶς εἴργει, διὰ τὸ μὴ ϑανατωϑῆναι τὸν 

πατέρα . 6. Ὧ6 Ρϑίθ᾽ ἃ βΌΠΟΙΌ ἰηϊουβοίαίαν, ΘΧχ ΟΥ̓ΔΟᾺ]Ο, ΔὉ 

ΑΘΒΟΒΥ]Ο δ]ΐθηο, ααοᾶ τηϑμηογδηύ 500]. οι. 1]. 1, 42 οὖ 850}0], Α. 

680}, Ῥγσοϊῃ, 858). ὀφετεριξάμιενον πατραδελφίαν Μ. Ἠοο οοττοχίξ 

Ῥααν, 110ἃ Ηοιηδηπ, ποιηϊπϑίϊνο Ἰορ πο, ααστη ὄλοιντο Θοᾶθιῃ 

Βα )θοίο αἰδίατ. Ιἄθτι ἀκόντων. 

1-41 Ῥδγοαὶ δηθραθϑῦϊ 5010 ΘΟμ Οἱ δύ οὐ 68 ὈΥΘΥ θὰ 8 οοηδίδηί 

ΒΥΒίθιηδίϊβ ᾿ἰϑαὰθ βδθρίυβ 'ἴῃ β56η8ι Πηρθηΐθοίο οοηββίθθ 8. 

Νοαὰθ ϑηΐπὶ ρ]δοῖϊάθ τὸ8 θχροηϊ ὁμουαβ, 864, ἴῃ δηξ δ) τη Δ] ΟΥ̓ΤΩ 

ΒΌΟΤΙΙΣ ὈδίγΙϑΙη ΥΘΥΘΥΒΙΒ, αἀθοσαμι ἰθυγδθ ργϑθϑί θα «Του βατθ 

ΒΌΤΩΤΩΙ ΟΡΘΠπὶ ἱπρ]οΥδί, Ρ᾽8πὶ 1 πϑύδιμα 6 58 6856 οδβδπι ἰού! Γ, 

οὐΐπμη Ῥγοοουαπ δρυδη ββίμηαμη βρίταί, ϑαπί δαΐθιη 6χ ποβίτα 

ἢ) 8 Ἰοοὶ οοπϑιϊαϊζομθ βγβίθιηδία ὑπᾶάθοϊμη, ἃ πΟΥ ΠῚ Βοχίαπι, 

ν, 20---28, ΡγῸ βϑηζθηίίδθ αϊρηϊ δία τηθαϊαμη Ἰοοῦπι οδὐϊποί, ααΐη- 

αὰθ ῥχΐογα ἢδρθθηΐ 00]8 ὅ. 8. ὃ. 8. ὅ, ᾳυϊπατπθ ροβίοσίοσα 8. 4. 

4. 4 8. 
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ΑΥΤ. α. 

Νῦν δ᾽ ἐπικεκλομένα 

“πον πόρτιν ὑπερ-- 
πόντιον τιμαορ᾽, ἶνιν 

40) ἀνϑονομούσας προγόνου βοὸς ἐξ ἐπιπνοίας 45 

Ζηνὸς ἐφαψιν" ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπε-- 

χραίνετο μόρσιμος αἰὼν 

εὐλόγως, Ἔπαφον δ᾽ ἐγέννασεν" 

Ὅντ᾽ ἐπιλεξαμένα, 

0 νυν ἐν ποιονόμοις - 50 

ματρὸς ἀρχαίας τόποις τῶν 

πρόσϑε πόνων μνασαμένα, γονέων ἐπιδείξω 

42---4ὅ ἐπικεκλόμεναι Μ. Οοιν. Ταγσῃ, Ποϊμᾶθ ἐνίν τε ἀνϑο- 

νομουό (ΒαργΔΒΟΥ. 06) τὰσ οὐ ἐὲ ἐπιπνοίαιό Μ. Ῥατνίϊουϊαπι ἀθϊονῖί 

Ηδϑγῆδημ, ἀνϑονομούσας ἄἀθαϊ Ῥογβοη. 

460-48 ῬοΥ ᾿γυϊοϑιὴ ἀἸσΘηἋ1 δαάϑδοίΐδια, απαδ8 ποτηϊηΐβ ΕΡΘΡὮΪ 

βιρῃϊβοαίίομο πἰθταν, Φομῖβ ργορθῃΐθπι Ζηνὸς ἐφαψιν γοοδῖ. Ηΐπο 
ΡΓΟρΡΎΘΒβαΒ θδμάθπιὶ Θἰΐδιη ϑιιάϑοῖιβ ἐπωνυμίαν ἀϊοῖῥ : πᾶθὸ ϑῃΐπα, 

ὨΟῚ 88018 τϑούθ 80 :ῃύουρυθίθυβ Θχροβιία, βὶ0 νϑυίθμαα βαηῦ : 

Ραγίωὶ φιὶ αὖ ἤοο οοπίαοίι! ποπιθ ἀμοίμν5 ογαὲ ἱπιρίοὐαἴμν υἱία 

[αι ργοηιΐβϑα, μὲ σοηδοηίαηπομηι οναΐ, Εραρίμμηιφμα ηναίου θηΐωω 68ί. 

Μ. βοβιηίᾶύ ἰθπίαραιί ἐπωνυμίαν δ᾽ ἐπέκραινε τὸ μόρόιμον αἰνῶν οἵ 

ἐφίτυσεν, 8501]. Φαρϊίοτ. ᾿ 

48. 49 δ᾽ ἐγέννασε ἐ | ὀντ᾽ ΡΥ. δὲ γένναό ἐ | ὄντ᾽ 5600. Μ, Ὕοοο8 
ΒΘΩΒΌΒα.Θ τοί αἰνιβοσαπῦ Ἡθδαί οὐ Ῥουβοι, πἰβὶ αποα μαι οα]ατα 

τε ῬΙῸ δὲ ΘΧ ΔρορΎδρῃο 1]]αΐδιη βουναύπηΐ. πο βρθοΐαγ υἹἱάθίυσ 

Ἠφβυ Ομ ἐπιλεξαμένη “ ἐπικαλεδαμένη. ὅ0Β0]. ἐπικαλουμένη. 

ὅ0. ὅ1 [πῃ ποιονόμοις ματρὸς τόποις ΟΝ τηϑρὶβ Βαθγθηᾶιμη 

οβὺ αυδπὶ ἴῃ ματέρος ἀνϑονόμους ἐπωπάς, ν. ὅ28. Ἐταδβίτα γῦν 
τοῖς οἰονόμοις Μ. βοβιηιαί. 

02 τά τε νῦν ἐπιδείξω Μ. ὃν ἐπικαλουμένῃ νῦν ἐν Ἄργει δείξω 



Ἀ Ἁ Ι 

πιστὰ τϑχμήρι᾽ ἃ γαιονόμοισιν ἀ-- 
ελπτὰ περ ὄντα φανεῖται. 5ὅ 

[-: , ᾿ ! 2 Π 
Ὁ γνώσεται δὲ λογους τις ἐν μᾶχει. 

Εἰ δὲ κυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων 

ἐγγαϊος οἶκτον ἀΐων, 
δοξάσει τις ἀκούειν ὄπα τᾶς Τηρεΐας θ0 

μήτεδος οἰκτρᾶς ἀλόχου, 

00 κιρκηλάτας ἀηδόνος, 

πιότὰ τεχμμήρια, ὡς οὐ ξένος ὧν ἐλεύσεται (ἢ), ἀλλ᾽ εἰς προγόνων 

γῆν 8080]. Ιπᾶθρ γογέων ἐπιδείξω Ηδττα. ὈὨΙπᾶ. Ὑυ]ρᾳίδιη οχ τὰ 

γονέων οτίδια Ρᾳίο. ΑΙ φοχέων, γενετῶν; τὰ γένους, μάλα γῦν. 

58---δο τεχμύρια τά τ᾽ ἀνόμοια οἶδ᾽ Μ. Ἑρτερὶθ τεκμήρια; 

γαιονόμοιδι δ᾽ θτχα. τεκμιήρι' , αἱ γαιονόμοισιν Ὀϊπᾶ, Ηρα τϑοθρὶ 

ἀ6]θία νἱγρα]θ. οηιοηδίγαδο φιαθ, φιαηνυὶς ἐπδρογαία ἑογγας ἐημοοίἐδ, 

φοηοτὶς οοτία αὐσμπιοηΐα τϑυθτα (ὄντα) ἀρραγεδμηί. Ὠοὶμᾶθ λόγου 

οοπ]. ΕἾ. Μαγΐῃ (Ρτορν. Ροβῃ. 1858) 6 Β0}0]10 προϊόντος τοῦ λόγου. 

86. 57 τῶν φωνὰς οἰωνῶν γιγνωσκόντων 5868}|0]., ἀυδδῖ 118 

ἰδηΐαμη, αἱ ἃν Ἰἰηρστιδβ Οϑ]]θηῦ, δυρανραθ γ6] δαοαρίθυβ, 

ΒΘ Ό1165 υἱγρίησσα τηοαϊ ᾿αδοϊηϊδθ οδη  Ὀ 18 51111165 νἸἀογθηίασ. Μ. 

βομτηϊας οοπ]. ὧν οἰοπόλων (ὕϑῆτν. ἢ. ῬΏ1). 1859, Ρ. 101). βουῖ- 
ῬΒοπάπμι ρυίο ὧδ᾽ οἰοπόλων, 5ἴ6 5οἰϊυαφαγιηι, ἀὰὺ δἰίδπι θὰ 

οὔἴθηβίο ατιδθ ογαΐ ἴῃ νοθθ ἐγγάϊος (ἐγγαιοό ΜΡ) τοπιονθίαγ. 

Ποίπᾶθ οἶκτον οἰκτρὸν Μ. οἰκτρὸν ἄο]ονἱ Βοίμθ οππθϑαὰθ 

ΡΥδθίου Ἡθυμδημμη, 4ὶ ἴῃ ΔΗ Β γΟΡἃ ΒΟΙΡΒΙ πσενϑεὶ νόοικτον 

οἶτον ἡϑέων. 

.,58--00 ἀκούων οἱ τηρείαό μήτιδοσ Μ. ἀκούειν Ἠθαΐ!. Τη- 
ρδέἕας μήτιδος Ἡθεδμπ Ρ6Γ ΡΘΥΙΡΕγ βίη ποὺ Ἰἰοθο βΒαραρδατάδιη. 

αϊ δαΐθιη Ῥγοομθῃ μήτιδος οἰχτράν ἀϊοϊ νο]απΐ, δα ρθη θ  γοΥατα 

ἱπιρ]οδίοπθιὰ οοηδαρίαπὺ ἱποχίν! αθ1]θηι. μήτιδας οἰκτρᾶς Ῥϑαν, 

εὐνέδος ΕὙ. Ματιίίη, μνησετίδος Θοπ]. Μοίποκο (ΡΒΠο]ορὶ ΧΙΧ, 240), 

Ἀ}18. 4111. Ποῖπᾶθ χιρκηλάτον τ᾽ ἀηδονὴῆσ Μ. Οοιν. Ηδθετηδημ.. 

᾿ ) 

ότρ.β΄. 
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ότρ. γ᾽. 
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«! , οὐδ, τ ἢ ; 2 " 
“τ᾿ ἀπὸ χώρων προτέρων εἰργομένα 

-»"Ἢ , ΗΣ 2 , 

πενϑεῖ νέον οἰκτον ηϑέων" 
, ν Διὰ Ι « Ἵ ! 

ξυντίϑησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αυτοφῶόνως Ὁ 

ὥλετο πρὸς χειρὸς ἔϑεν 

Οῦ δυσμάτορος κότου τυχῶν. 

Ν Ἀ 2 - 2 7 3 

Τως καὶ ἐγὼ φιλοδυρτος Ἰαονίοισι νομοισιν 

δάπτω τὰν ἁπαλὰν Νειλοϑερῆ παρειὰν τὸ 

ἀπειρόδακρύν τὲ καρδίαν" 

61 584ᾳᾳ. Ὑίγρίηθβ αυθι 6185 585. πὶ ᾿ϑοϊηΐαθ οαπία οοπίο- 

ΤΘηΐο8 6 ῬΥΟΟΠΘΒ8 ἔδθυ]α 14 ρΡούββιμασπη οἰϊραπί αποὰ 84 βαστῃ 

βίδθατη ΘΟ θηϊ, 1118} ἀαοαπθ ᾿πβίϑηΐθμι ᾿πἰτηϊοαπη ἔπ ρ᾽Θηΐθτα 8}185 

8665 ροίθσθ ἄβθθυΐβθθ; ἰῃΐδηθ8β οαθάθιη, 80 δὸ βγη πα ϊηθ 84116- 

δηλ, ΟὈΙΓΟΣ δα]]οϊαπῦ, ἤραγδιη. τηαἰδίδτη πορίθραηί. Ηΐϊηο ρΡοπαοί 

Θιηθηδαίϊο βογίρίαγαθ υἱϊοβαθ ἁτοποχώρων (ΡγΐαΒ ὁ ἷπ τϑϑαγδ) 

ποταμῶν τ᾽ ἐργομένα Μ. διωκομένη 5080]. ἀτ᾽ ἀπὸ χώρων ποτα- 

μῶν τ᾽ εἰργομένα Ὑἱοῖ. ἀτ᾽ ἀπὸ χλωρῶν πετάλων ἐγρομένα, 00]]. 

Ἡοιη. Οά. 19, ὅ18, Ηρυϊηδηη. Φαδθ αὐϑηηγ δ ρα] Οἢγἃ β᾽ηΐ, ἰϑιηθῃ 

ῬΥΟΘΩΘ ΠΟ ΘΧ ΔΙΡΟΙΘ δχοϊίζαία οδηϊῦ, βθᾷ δένδρων ἐν πεταλοιόι 

καϑεῤζομένη συχινοῖόσιν, ΥΟ]1οΌ15. δη ααΐβ βϑάϊθαβ. Βθπ6 ἀπὸ χώρων 

προτέρων ΕῪ. Μαγίϊῃ 1. 1, οὐ ΖΦ. Ο. βομταῖ, 96 ῃγ}. ἢ, ῬΆΠ]1Ο]. 1858, 

229. Α ργϊειϊηὶς ἰοοῖς βοϑοίιβα βμηάϊ! πουαθς 5θἀϊ5 ἀοίογεηι. ΝΌΡΘΥ 

ἀπὸ χλωρῶν στομάτων τερπομένα Μ. ϑομπιίαν, 

04 χειρὸό ἕο ἐν, ΘΧ ὁΘο11., Μ. Επηθηᾶαν!ῦ Ῥουβοη. 

600. 67 φιλοδύρτοιό Μ. Οοττ. Ἠφαῖμ. [Ιοπίθοβ πιοᾶοβ 8080]. 
ΒΘΥΙΩΟΏΘΤ σγδθοαχη οἱ ραύαῦ, 4111 γϑοῦϊπιβ, αἱ ν] ἀθίαυ, τη 08 τηπ81- 

008, Ιοπῃϊοϑὴ ααδ αἸοθθαίαν Πᾶγμηοηΐδιη. Υ. ὙΥ θβίρ δὶ, Μοίγικ 1 

Ρ-. 11 βΒαᾳ. Ηἴἰβ ορρομίίαν Νειλοϑερῇ, ἴῃ Νιϊὲ τῦρα {μδοαίαπι, φαοά 

νοοδρυϊαχῃ, ᾿Ιοθης 5. αὐϊάθιη οομηροβιίατη, ῬΔΙΘΥ οὐ Καθ ὑπο γ 

οομΐγα Βρθοίοβδι ΕἸ ΡΟΣ Θομ οί γδτη εἱλοϑερῆνγ ἀπ ργοραγαπί 

Ηρττη, οἱ Ὀἰμπᾶ, Οπηπίπο 86 ἀποαὰθ (τῶς καὶ ἐγώ), αὐ Ῥτοοπθῃ, 
50468 τηυέθββθ ἱπηπιπηΐ. 
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γοεδνὰ δ᾽ ανϑεμίζομαι 

10 δειμαίνουσα φίλους, τῶσδε φυγᾶς 

ἀερίας ἀπὸ γᾶς 18 

εἴ τίς ἐστι κηδεμών. 

᾿ , Ἐἢ Ν ᾿ ᾿ 

᾿Αλλὰ, ϑεοὶ γενέται, κλύετ᾽ εὐ τὸ δίκαιον ἰδόντες " ἀντ.γ. 
ὟΝ Δ Ν , ! γ 4 : ἢ καὶ μὴ τέλεον δόντες ἔχειν παρ᾽ αἶσαν, 

Ὁ ὕβριν δ᾽ ἐτύμως στυγοῦντες, οὐ 80 

πέλοιτ᾽ ἂν ἐκδίκοις γάμος. 

69---12 Οπογοίαγμην βογοηι οαγρο (τῶν γόων τὸ ἀνϑὸς ἀπο- 

δρέπομαι 86}}0]1.} πιρίμθης αηιῖσο5, δὲ φιυῖς δογμηι ὦ [οΥγα Αδρῖα 

(Αϑργρίατα ἀϊοαηὶ : ν. ϑίθρἈ. ΒΥ2. ᾿Αερία, ΑΡΟ]]. ΒΒοᾶ. 1Υ̓́, 267, 

Α. 6611. ΧΙΧ, 6, 4) βιφαο ποβίναθ ουγαηι ον , ΔῸΘ5 ῬΘΥΒΘΑΌΪΌΓ, 

αἰ Ῥγοούπθη δηΐου, ἴ. 6. αι διηΐοιιβ 5860 ἀθθϑραῦ, ρουβθαυϊαγ. 

γοχ κηδεμῶν ῬΙΟΡίοσ δηϊθοθάθῃβ φίλος Υ6] ῥγορίθῃ. θχρϑίϊυτη 

τηϑ υταοηΐθτη ροδίδθ Του 586 υἱάθίασ, Οαδὴ αἱ ἴῃ ὈΟΠΔΠῚ 

ρΡᾶτίθιι δϑοϊρίαπί, ᾿φερίας ἀπὸ γᾶς Ἰἰαπρυϊάθ οὰπὶ τᾶσδε φυγᾶς 

Λαπραμπὺ πθαὰθ 88.015 αἰδθῃηπηΐ δ σϑῦραπὶ δειμαίνουδα, ϑαβρθοίυτα 

᾿Ππ4 αυΐϊᾷοτῃ, αυΐα δη Πθιῖοα ράυαμ γϑϑροπμᾶθηί. ΟΡβοῦγθ δεῖμα; 

μένουσα φίλους τι. Ὠἰπᾶ. Ῥοβδὶ8 δεῖμα νέμουσα φίλους ΥὙ9] 

ἰ816 αυἱᾷ : πϑὰ ἴῃ δῃ ἰβίγορμδ πο]ΐπι βουῖθογθ ἐστιν χάκ πολέμου 

ἀο]οίο δέ. 

18---6 Απάϊίο, ἀλ ραϊνῖὶ, ργοῦο 7ι|5 γεβριοϊθηίθ5 ; 5 ΡῈ [αία 

πο ἴϊοοὶ αὐ ρίοηο ἑὰ οοηίϊηφαί, αἱ σμιρογδαηι ἐη)εγίαπι δὲ ὑθνα οὐϊδίϊδ, 

πον ογμμὶ 5οοϊοοιἰ5 πωρίΐϊαθ. ϑεοὶ οἱ γενέται Μ. ΟὐΥΤ. ῬΟΥΒΟΙ. 

ἡ (ϑρὶτἶδα, αὐ νἱἀϑίαν, ἃ 560. τη.) χαὶ Μ. 7 καὶ ΒΟ. 7 βαὶ ΔρΡΟβΥ. 
Ῥαυ,, Εἰρτασῖο Εἰς Υαυαμι κα οἱ β 'ὰ Μ. βἰ τ ὐααϊηθ ἀθοθρίο, υπᾶθ 

οὈδουγίαβ ἡ αν ϑεμᾶϊχ, ἡϑᾳ Ὀϊπᾶ. εἰ χαὶ Ῥοίτϊ ἱπ ῬΓΟΘΥ. ΘΎΤΩΗ. 

Ηονΐογά 84. 1860. Αἀ πΒθϑηΐθηίίδπι οἵ, ν. 1028. οίμάθ ἑτοίμωό 

δτυγοντεό πέλοιτ᾽ ἀν ἐνδικοι γάμοιόδ Μ. ἐτύμως Ατπαϊᾶθβ. στυ- 

γοῦντες Τατη. 8 0ΠΟΡαη ἄθθββθ υἱάϊὺ Ηθδίμ : πᾶπιὶ ἴῃ Βίγορῃϑ 

ἔογα ἀἰβυ}]α θἃ κάρζαν Ροδίδμη δἰξοαμη ἀϑαπι Θ880 ΠΘΙΠΪΏΪ ΡΘΓ- 
7 
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ἔστι δὲ κἀκ πολέμου τειρομένοις, 
βωμὸς ἀρῆς φυγάσιν 

δῦμα, δαιμόνων σέβας. 

ότρ. δ.80 Εἐἔϑ᾽ εἴη Διόϑεν παναλη-- 86 

ϑώς. Διὸς ἵμερος οὐκ 

εὐθϑήρατος ἐτύχϑη. 
πάντα τοι φλεγέϑει 

κἀν σκότῳ μελαΐνᾳ 
80 ἔυὺυν τύχᾳ μερόπεσσι λαοῖς. 

βυδδὶὶ ΠὈίπᾶου. εὖ πέλοιτ᾽ ἂν ἐνδικοι νόμοιςγ 4186 ΒαρθεϊοΥ  θα8 

ποῦ τϑοῖθ ορρομαπίαν, Ηθγήδηῃ βθουΐαβ, αὖ Β101 νἀ ΘὈδίτν, ΒΟΒΟ] ΟῚ 

ΒοΟ : ἐπὶ τοῖς νενομιόμένοις καὶ δόξαδιν ἡμῖν. Ηαυΐὰ8 δαἀπούδιϊοη!β 

διαοίογθμι γ6] γα]ρϑίδια, γ6] ἐνδίκοις γάμοις. ΒΔραΐθθα μᾳΐο. 64] 

οὐ πέλοιτ᾽ ἀν ἐκδίκοις γάμος, τχιαϊδίο Βα ̓ θοίο ΘΧ ΑΘΒΟΙΥ]Σ τποτΘ. 
ΟἿ, 482 οἱ 4ἃ Ομοδρῃ. 788. 1058. 

. 171-19 Αὐρυμθηΐο ἃ ἴουθοῦΣ αὐαηίαν, Α Υἱγρίηθιβ νἱδ 

ΠΩΡΙΟΡα, αὐδιὰ ἔπρίαηΐ, ἀτοθηᾶδ οδί, ααστα γν8] Ρ6110 νἱοῦϊ, 81 δὰ 

δύδτα ἔαριπηΐ, 40 ᾿ἰπ͵]αγία ὑσὶ! βιηῦ, ἰάαᾳαθ 7.08 οἰΐϑιῃ αἱ τϑνθυθδηξαν, 

βῖο θηΐπὶ ΘΧΡΟΠΟ γοιρα δαιμόνων σέβας, 601]. σέβει τοι Ζεὺς τοδ' 
ἐχνόμων σέβας Ἐπτα. 94. κάκ πτολέμου οὔ ἄρης Μ. Ματῖδβ Ἰϑοῖῖο- 

Ὧ68 ἀρῆς (89 6.) οὐ Ἄρης ὑοδίαμ!αν 5680]. ἱπίθυρυθίδιο μ88. ὁ 

βωμὸς .. ῥῦμα τῆς βλάβης ἐστίν οἱ ὁ βωμὸς Ἄρης ἐστίν" ὑπερ- 

μαχεῖ γὰρ αὐτῶν. ϑῖο Ηοπι, Π]. 18, 100 ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσϑοααι. 

ΕἸορδηίος ἄρος (Υ. 889), νἱγρᾷϊα δηΐθ ῥῦμα ροβίία,. Ε. Α. . 

ΑἸ γθηδ, Κύαβο. 

80 ---8ὃ6 ὕϊππαην ἤαθς α ὥζουε ηυϊμὺ σοπϑίνμωα εμέ [νη υϊίον. 

“ουῖς οοἰμπίαθ (Διὸς ἵμερος '. 6. ὁ Διὶ φίλον ἐστίν) πον ἔαοῖίε 6α-- 

ριρπαίων. (Ἰΐδᾳιθ,, Φονθ ἔδυθηίθ, Δορυρίίδαδο πὰθ ποὴ οδρθυθῃΐ. 

Ηοο γοϑρίοίθηβ γοὺθ δύϑήρατος Ροίϊι8. φαδηι εὐνίκατος ΒΒ. 6886 

νἱἀθίασ.) ἔῥέφψιια οηΐην. οἱ ὧν πιραϊὶα ἑοηοὺνὶδ (ααϊρθαδ' ορνοϊαΐα ἴῃ 

ἰσυϊσαπη ΟΘο 1586. ν᾽ ἀθυὶ ροίθβί) ρον οὐβοινώην ἔογίμπαθ υὔδσοηι οἤῥεί- 

φοὶ φιογίαἰϊνιιθ. Ἀθημ δη ἰβίγορ μα ΘΧβθαααν, ΘΟΙΙρΡ ΓΔ Ομ θ. ἃ 
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Πίπτει δ᾽ ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώ-- 90 ἀντ. δ΄. 

τῳ, Διὸς εἰ κορυφᾷ 

κρανϑῇ πρᾶγμα τέλειον. 

δαυλοὶ γὰρ πραπίδων 

90 Φϑασκιοί τε τείνου-- 
σιν πόροι κατιδεῖν ἀφραστοι. 

Ἰάπτει δ᾽ ἐλπίδων ἀφ᾽ ὑψίπυρ-- 95 σέῥ. εἰ. 

5ρθοίδοιἹο {τσ δἰγᾶβ πὰ ΡῈ 8. ἰμἰουϊποθηδίατη ἀποία μη 9886 
διϊτηδᾶνονι ΒΒ. εἰ ϑιείη Διὸ εὖ Μ., αυδ6 οοττοχῖ αὐ ροίαϊ. 

οἱ ϑείὴ ϑεὸς δομάϊ,, Κταβθ. ἐϑείῃ Διὸς, ὁὰπι ργϑθοθάθῃς 8. Θ0η- 

Ἰαποῖα, Ηοττὰ. 1 η., δρυθὶ ΗΘϑγ ΘΙ ρ]οβθᾶ εἰϑεῖα (ἰ. 6. ᾿ϑεῖα)" 

δικαιοσύνῇ, ἀπδ8 βρθοίαὺ 88 Ηοπι. 1]. 28, ὅ80. εἴϑ᾽ οἴην Διὸς οὰπὶ 

Ῥαισνο οἱ ἱπῆτα Διὸς ὄμμορος Μ. δομιμϊᾶί. εἰδείην τέλος (ροίθογαί 

εἴϑ' εἴη δάος) ϑοιογᾶι, Ηδθο οοπἠθοίαγα ρϑπᾶθὺ ἃ [4188 ἱπύθγρτο- 
ἰδϊομθ νυ θοστη οὐκ εὐϑήρατος, ααἱθὰ8 8ὶ 9 0ν18 ἀθογϑία ποὴ 8 0116 

ἰηδαρανὶ ἀἰοθγθηθαν, ροϑὲ τοὶ τϑαυίγθθαίασ ἐν ὅχότῳ, πῸη κάν δκότῳ. 

Βοοίθ βΌΒΟ]. γνωμικῶς παρὰ τὸ " ᾿Ανὴρ δέ κεν οὔτι Διὸς νόον 

, εἰρύσσαιτο᾽ (Ηοια. 11. 8, 148. Υ͂. οὐΐαιη μα}ὰ5 ἔδρα] ν. 1005), 

οὐ δ ν, 88 844. ἐν παντὶ τόπῳ λάμπει, καν διὰ σχότου χωρῇ. 
Οδίθυαα πάνταιι τοι οἱ μέλαιναι ξυντύχαι Μ. πάντα; ἷ. 9. πάντη, 

Ὀϊμᾶ, μέλαιναι ξυντυχίαι Τύχη. ΒΟΒΟ]οΩ Βθοαΐαβ, μελαίνᾳ δὺν 
τύχᾳ Ῥοτβοῃ. Αὐάδοίτιβ μελαίνᾳ τὸ τύχᾳ Ἠδγιαδημ, ααἱ μϑδὸ ἄδ 

αἰτῶ ταἰβθυοσι βδογίθ. δοοὶρὶΐ, ΔῸ Ποὺ 000 8]16η8. 

86---88 δὲ φωδά «ουὶς πρῖν σοη βυπιαΐνηι ὁ8 (ὁ τι κὸν χεφαλῖ, 

κατξανεύσω, αἰ Φαρίϊον Ἡοτηθυοι8), ἑὰ σαάὲξ ἐμμΐ6 οἰ βγηυΐδΥ, τὐδχμο 

βιρίημηι, ἱ. 6. δ᾽ Ἰα αϑΠΠἼΒΡΘΥ ἱπαρθαϊτὶ ροίθβί, νἱποὶ πθαῦϊῦ. ΤΎΔηΒ- 

Ιαΐϊο ἃ ραϊδθϑίγα ἀθϑυμιρίαβ. τὸ γὰρ ἐπὶ νώτῳ πίπτειν τοὺς παλαι- 

στὰς ἀόχημόν ἐότιν 50. Τιθροραίαν κορυφᾷ Διὸς δἰ, 489 ἰγαλθοία 
6886 οὐ νϑυβοιαμπι Ρομᾶτϊιϑ οὐ νοοὶβ Διὸς ἴῃ Ιοοοὸ δῃιϑίλοο βθᾶθβ 

ἀοθιπμοπϑίγδηϊ. θη ἰηἰ6]]οχὶν Μ. βοιιηλαί. 

91. τείνουσι χκατειδεῖν Μ. τείνουσιν ῬΟΥΒΟΠ. 

92 δὲ ἀπιδών Μ. Ἐρτορίθ οπιθπάανὶῦ Ηθυτηδηῃ. 
͵ 



᾽ ᾿ 

αντ. ὃ. 

14 

Ι Α 

γων πανωΐεις βροτους, 

βίαν δ᾽ οὔτιν᾽ ἐξοπλίζει" 

05 πᾶν ἄπονον δαιμόνιον" 
»- , 

ϑᾶσσον ἄνω φρόνημά πως 100 
» ! »] , »ἵ 

αὐτοϑὲν ἐξέπραξεν εμι-- 

πας ἑδράνων ἀφ᾽ αγνών. 

Ἰδέσϑω δ᾽ εἰς ὕβριν βρότειον, οἵ-- 

96. 96 τὰν ἄποινον δαιμονίων. ἥμενον ἄνω Μ. Ἐθπ8 σπᾶν 

ἄπονον ͵ΘΙΙδαον, δαιμόνιον ῬΑΙΘΥ, ἐγαδίτα ρδγθοα]απὶ δὲ ἰηβοτῖᾳ 

Κυυβθ. Οπιημΐδ ἄθοβ ἴδοι] οἱ βπθ ἰᾶβοῖθ οἰβοοιθ ἄϊοϊδ : πάντα 

δ᾽ εὐπετῇ ϑεοὶς Ἐπγ, ῬΒοΘη. 690 (Υ. ΝΑ ΘρθΊβθδοι, ΝΔΟΒΒοτμουβοῃθ 
ΤΠΘΟΙορίθ Ρ. 17). Ὑδπιοτο Ηθυπιδὴπ βίαν δ᾽ οὔτις ἐξαλύξει τὰν 

ἄπονον δαιμονίων. Ἰάθιη ΘΙορδηΐοι μνῆμον ἄνω, 4.86 οοπϊθοίανα 

νἰχἱβ ἀοοίβ αυγιϑιι, ΜΙῺῚ ἥμενον ἀνῶ Ὠυτηθυῖβ ααϊάθπι ΤΘΡῸΡΔΙΘ, 

δὖ βθῃςθηΐδπι ΡΥΆΘΡΘΥΘ ορίϊπηδπι οὐ βθαυαθηίθ ἑδράνων ἀφ᾽ ἀγνῶν 

ΠΟΠ Ι00 ΠΟῸῚ ΙΔΏρΡΘΙΘ, 864 ΗΪΒ ὙΘΥΡ18 ΘΟὨΠ Ιηδτὶ νἱἀθίαγ, Ο- 

γουβαῖαυ ΘηΪμη ροδίαδθ δηΐηο ἱπηᾶρὸ ΤΘρῚ8 ἴῃ ΘΧΟΘΪΒῸ 866 Θη8, 

ΡΙδοϊάϊ, ἱπητηοῦϊ, νοϊαμίδιβ υἱ ὕθυγαβ σι ΒΟΥ δ 18. ΠΟ το]ϊοία δβίδ- 

ἄομθ δυραβία, ομποία φρογοὶϊἑο πιουθης,, αὐ αἰ ΕἸΔοοαΒ. Ιἰδαὰθ 

8818 ΒΑΡ αἱ ργῸ ἰῃθγργθίδιηθηίο ἡμερον ΓΘρΡΟΠΘΥΘ ρδν οἱ ρίαπι ϑασόον. 

Ηδδγομίαβ ϑάσσων' ταχύτερος, χαϑεζόμενος οἱ ϑασσοντας" 

καϑημένους. 

98 ἑδράνων ἐφ᾽ ἀἁγνῶν Μ. ἀφ᾽ οτάβνγον! Ηθετπδπη Δ}, 

6011. αὐτοϑεν ἐὲ ἑδρέων Ηοπι. Οἄ. 18, 66. οὐ 1000 οἰΐδπι 5᾽ Πλ ΠΟ ΥΘ, 

ἱ0. 21, 420, υδὶ ὕ]γδθβθθθ πδυσϑίαῦ δύοαπι ἰηίθη 886. βδ'πθ ἴα θοΥ6 

αὐτόϑεν ἐκ δίφροιο χαϑήμενος. 

99---Κ06 Πεερίοϊαι ἱηπεοϊοηιίαηι πιογίαἰΐμηι, φιαϊὲ γουϊγοϑοῖξ οἰἰγρ5 

ἐϊϊα οὐ πιριϊα8 πιοας ο[ῇογοβοθης πιαϊοσμαάα πιθηΐε, ομρίαϊπεψια 

[ιγίοβα σοι οἰΐπνμίο αφίίαία ἱπουϊιαὐτἰϊ, φΦ6ἀ ἐοηιογαίεην ϑιαηὺ 567Ὸ 

σοφηοξοθης υοἴ᾽δ [γαμάαία. ἐό ὕβριν .. οἷα. . τὸ ϑάλοδ δυόπαρα- 

βούλοισιν φρεόὶν καὶ διάνοιαν μενόλιν νον ἅται δ᾽ ἀπάται (αἰτυτ- 

46. « ἴῃ γᾶϑιιτἃ) Μ. οἵᾳ ϑομίι2, οἵα Ηθτμμ., οἵαν Μ. δοβπιῖάι, 



100 κᾳ νεάζει πυϑμὴν 

δι’ ἁμὸν γάμον τεϑαλὼς 106 

δυσπαραβούλοισι φρεσὶν, 

καὶ διανοιαν μαινόλιν 

κέντρον ἔχων ἀφύκτον, ἄ-- 

100 ταν δ᾽ ἀπάτᾳ μεταγνοῦς. 110 

Τοιαῦτα πάϑεα μέλεα ϑρεομένα δ᾽ ἐγὼ 

λιγέα βαρέα δακρυοπετῆ, 

ἰὴ ἰὴ, ἰηλέμοισιν ἐμπρεπῆ, 

ζῶσα γόοις μὲ τιμῶ. 116 

110 ἱἑλέομαι μὲν ᾿Απίαν 

βοῦνιν, (καρβᾶν᾽ αὐδὰν εὐ, γᾷ, 

κονγεῖς) πολλάκι δ᾽ ἐμπίέτνω 

τεϑαλὼς Θρταρὶθ Βοίμε, ἰἄψαθ βιρηϊῆοδί Βομο] θη οὐ φύλλοις, ἀλλὰ 

τῇ ἀνοίᾳ τῶν παίδων ἑαυτοῦ (μᾶτι πυϑμήν δᾶ Αοργρίαπι τοξογαπί 

ἄπο 5Β0}ο]α βιρουίοτα, αἀπογαιη δ] θυ τη8]6 ΠΙργασὶαβ ᾿ἰθιητηᾶ τὸ 

ϑάλος Ρτδϑῆχὶ}) χαὶ διάνοιαν μαινόλιν ἔχων; ὅπερ ἐστὶ κέντρον 

ἄφυχτον. Ῥοδίδῃι Βουῖρβίββθ ραΐο μαργοδύναν τε 6] 816 αὐϊᾶ, 

ουἦαβ ἱπίουργθίδίϊο χαὶ δι’ ἄνοιαν δΐτα ροίογαῦ ἴῃ Ἰθοίϊομπθιη, υἱτο 

τηθίγῖοο Ἰαογδηίθιη, χαὶ διάνοιαν. Τοὶπάθ ἀταν δ᾽ ἀπάτᾳ ΘαϊίζογοΒ. 

ἄατᾳ Μοῖΐποκθ 1. 1. Αρίθ ῬδΙθὺῪ οοηίοτι ἀπάτας λεχέων ὑπερ- 
αλγῶν, ὅορῃ. Απΐ, 680, 

106--9 ϑρεομένα λέγω Μ. δ᾽ ἐγὼ ουτὰ Επροτο Ηθγπιδπη οἱ 
ΤΘΟ0. ἔθγθ οἴῆμθβ. Ῥοϑί ἐμσρέπῃ (810) ᾿ΐθγατη ϑρεομένη μέλῃ Βαθοὶ 

Μ,, ἀρίονυῖς Ῥούβοῃ. ᾿ Ηοιμθυΐοατῃ 188 ἴπ πιθηΐθ μαραϊὺ ΑΘΒΟΒΎ]ὰΒ 

οἱ μὲν ὅτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, 11]. ΥἹ, 600. Ηθτπι. 

110---ΙἸ 2 ἱλέωμαι Μ. Ὦϊο δὲ ἴῃ δηξβίγ. ἱλέομαι ΤΌΤΩ. Βοΐπᾶο 

καρβά.να δ᾽ αὐδὰν εὐακοννεὶό οὐ ἰηΐτα καρβὰν ἀδάυδαν εὐγακόννιό 

Μ. χκαρβὰν αὐδὰν Ηρτμι. εὖ, γᾶ, κοννεῖς Βοίββδοπθᾶθ. ὡς (ὦ 
ΕΎΔΠΟΚΘΩ) γῇ γνοϑὶς καὶ τὴν βάρβαρον φωνήν 8680], Ηδδο ᾳυδηίο- 
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ξὺν λακίδι λίνοισιν ἢ 120 
, ᾿ 

Σιδονίᾳ καλυπτρᾳ. 

ἀντ.ς.110Ὁ Θεοῖς δ᾽ ἐναγέα τέλεα πελομένων καλῶς 

ἐπίδρομ᾽, ὁπόϑε ϑάνατος ἐπῇ. 
Ψ τ οἷ ἃ ν᾿ , 

ἰω ἰω, ἰω δυσαγκρίτοι πόνοι. 120 
“- , “ κ.Ἔ, 5 , 

σοῖ τοῦε κῦμ᾽ απαξει: 

ἱλέομαι μὲν ᾿“πίαν 
- - ᾿ ἊΨ - 

120 βῥοῦνιν, (καρβᾶν᾽ αὐδὰν εὑ, γὰ, 

κοννεῖς) πολλάκε δ᾽ ἐμπίτνω 180 

ξυν λακίδι λίνοισιν ἢ 
, 5. 

Σιδονίᾳ καλύπτρᾳ. 

ΡοΥΘ ἔγτιροδηῦ, πϑῖηὸ πο νἱᾶθί, οὐϊδιηβὶ οοποϑᾶδίαῦ Αθβοθυ]απι 

ῬΥῸΟ ὈδΥθαγο μδΡυΐϊθθθ νοοαθΌ] βοῦνις, 8 βυυνὸς ἀοτὶνδίαχ, 

ᾳυοᾶ τπη8]6 ἢΐο 50}0]. τὴν γῆν κατὰ βαρβάρους, τϑοίϊι δὰ ν. 141 

ὀρεινῇ ΘΧρΡοηΐί, [Ι͂ἅθοὺ Κτυβα πδθὸ ᾿ἰῃογρο]αία 6888 βυβριοδίασ. Αἢ 

καρβᾶν᾽ ἴλην γ6] χκαρβᾶν᾽ ἀγέλαν Ροδία Βοτίρδιδ : δαγδαγαπι δα- 

ἰογοαπι, αὖ πο οὐϊαμδπι, δοηα ποίαηι ἤαδθ5, ὁ ἴογγα ὃ 

114 σι. δονίαι Μ. Βϊα οὐ ἴῃ δη(,βύγ., βδ'ηθ ἀυθῖο οχ σινδονίαι 

ἰδοΐαιη. Ὑ. Ῥοϑυβ. 126. Οο. 28. 

116 5ᾷᾳᾳ. ἐπιδρόμῶ πόϑι ϑάνατοσ ὅπηι Μ. ἐπίδρομ᾽ ὁπόϑι 

ϑάνατος ἀπῇ ΗδΥΙΊΔΠΗ, αὐδϑὶ γ65 θη6 σϑᾶθιθ ροβϑθηΐ θύϊδῃι 

Υἱα ποὴ 881|νᾶἃ. ϑϑουύῖρϑδί ἐπῆ, αιοᾶ οἰϊδηη τϑροπθπάστη Ραΐο ἴῃ 

ΒΟΟ]ΪΟ ὅπου δὲ ϑάνατος ἀπῇ» ἐκϑὶ τῶν ἀνϑρώπων εὐπραγούντων 

τιμαὶ τοῖς ϑεοῖς ἐπιτρέχουσιν. ἐναγέα δὲ ἐναγίόματα. Ῥϑδοῃίθπίϊδπι 

Βδηο 6886 ρᾳαΐο : ἔἸδὲ ηιογες ροργιομίμην 6εὲ, βδοίοηξ ποπυῖπος ὈΥῸ 

ἀοδτιο φοἰυεπάα (ἐναγέα), 5ὲ γ6β ργόϑρογε οθάαηὶ, βαογίβοϊα (τέλεα) 

υο[ἷς αὐ σοοίμηη, ηυϊδϑὶς ροϊϊοογὶ. Νοείγα πιαΐα φιεογδηι ουαάαηὶ ἐπ 

οὐδομτὸ δεῖ. ϑ΄ῖο οἰΐδπι ἐπίδρομα οδηβίοηθμη ποῖ Βαρϑί, ἀθ νο- 

γϑηαϊ5, πο ἀθ ΟὈΪΑΓ 5. Βδουι οι β αἀἸοίππ. 



Πλάτα μὲν οὖν λινορραφής τ’ 

120 εὖ δόμος ἅλα στέγων δορὸς 130 

ἀχείμαντόν μ᾽ ἔπεμπε σιὶν πνοαῖς" 

οὐδὲ μέμφομαι " τελευ-- 

τὰς πατὴρ δ᾽ ἐν χρόνῳ 

παντάρχας παντόπτας 

180 πρευμενγεῖς κείσειξν. 140 

σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸς εὐνὰς 

ἀνδρῶν, ἐὴ, ἄγαμον ἀδάματον ἐκφυγεῖν. 

᾿ 
Θέλουσα δ᾽ αὖ ϑέλουσαν ἀ- 

! “3. , Ν ’ 
γνὰ μ᾽ ἐπιδέτω Διὸς κορα, 146 

125 τε δόμοσ Μ. Απιβίτορῃδθ οδιβα βουῖρβὶ τ᾿ εὖ. Ἡρίπηβοϑίῃ 

ἰοπίαγογαί χαὶ δόμος, Θἰΐατη. Ἰῃ 6] οἱα8 ΠὨἱπάοτῇ λινορραφοῦς τὸ δρό- 

μος. δυπροπάπμι δόμος δορός, ἀϊοίαπι αὐ τεῖχος ξύλινον ἴῃ ΠΟΌΠῚ 
1110 Ογϑοι]ο, ποὸῃ δορὸς ἀχείμαντον. 

126 ἀχίματόν εὐ συμπνοιαῖό Μ. σὺν πνοαῖς φίλαις οἱ ἴῃ 

διη ἰϑύγ, ἀσφαλέστατα Ὀϊπᾶοτ. Νυτϊηοτῖβ Βα βίδοιί, ααοᾶ ροδαΐ, 

ἀχείμαντον. 

1271---8ὃὁ0 τελευτᾶς δ᾽ ἐν χρόνωι πατὴρ ὁ παντόπτασ πρευμεγνεῖσ 

κτίσειεν Μ. προυμενῆὴς Τατπ., αὰο γοοθρίο δ᾽ ἂν ἐν. χρόνῳ πατὴρ 
παντάρχας παντόπτας Ἠδττλδηπ. ϑουῖρδὶ σελευτὰς Θατῃ ὙΥ Θ]]ΔΌ ΘΟ 

αἰϊῖβαθθ, οὐ σοὐθοία ραγίϊοα]δ. ἀ1, απᾶθ δᾶ ργθοθβ θχίγθηιϑθ βίσορῃδθ 

ὯΟΠ ΟΟΠΥΘῺΪ, γοΟΘμὶ στατήρ ἰΓΔΏΒΡΟΒΕ ; 564 γουϊββίτηθ ραίο Ηρῦ- 

ταδη ματα πῃ! οἷο ὙΘΥΒιι8 ΔΗ ἰΒίσορμἷοὶ δα αι ῖ5βθ σαντάρχας, 601]. 
ϑόορι. Ο. Ο. 1086 ἰὼ Ζεῦ, ϑεῶν πάνταρχε, παντόπτα. Ὀϊπᾶοτγῇ 

ἰπίαούαπι ΒίΓΟΡμᾶμὰ ἰΐα το] ααἱ, αὐ γοῦθὰ οὐδὲ μέμφομαι ὙΘΥΒΌΠΩ 

οἰποογθηί, α8}18 Ποὺ αὐἱάθμηι ἴοοὺ ὙΘΥΘΟΙ Π6 ΠΟῸΠ ἔρυθππ8 5810, οἱ 

π΄ ΔΗ ΒίσΟρΗἃ Βουρϑιὺ ἀδμητος ἀδμήτας Ῥτίτια 5.180 ῥυϊουῖβ 

γοΟΐΒ ᾿ῃ8ο]θηΐου οογγθρίδ ϑϑἀθιηααθ ἴῃ αἰΐογα νοῦ ρτοδαοίδ. 

182 οἱ 141 ἐέ οἱ ἀδάμαντον Μ. ἀδάματον ΒοίμθΘ. ὅπέρμα 

ἢ ρΑρ μη, πὖ 50}|0]. Ορ᾿παίαγ, 5868 ἰρ585 υἱσρίμθβ ἄϊοὶ ρϑίοθί. 

ὃ 

ἀντ. ζ. 
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180 ἔχουσαν σέμν᾽ ἐνώπι' ἀσφαλές. 
παντὶ δὲ σϑένει διω-- 

γμοῖσει τοῖσδ᾽ ἀσχαλῶσ᾽ 

ἀδμήτας ἀδμήτα 

δύσιος γενέσϑω. 150 
140 σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸς εὐνὰς 

ἀνδρῶν, ἔἐὴ, ἄγαμον ἀδάματον ἐχφυγεῖν. 

Εἰ δὲ μὴ, μελανϑὲς 

ἡλιόκτυπον γένος 166 
τὸν γαΐον, τὸν πολυξενώτατον 

186 ἐχουόα Μ. οὖ 5010]. ϑὅοΥρβὶ ἔχουσαν, οὗ σεμνὰ ἐνώπια 

ΘΧΡΟΩΟ γϑῃθγδηάδιη οὐδ ρῖδθ 86 ἔθυαπὺ Υϑιηουη ΒΡΘΟΪΘΠΊ, 

ἱκτηρίας «. δεμνῶς ἔχουσαι διὰ χερῶν εὐωνύμων, ν. 188. Κβ0})0]. 

ἐνώπια ἀϊοὶ ἰραίαῦ οου]οβθ, 8411: ἰθιαρίαη Πίδηδθ ααοᾶ ἴῃ βοθηδ 

Θοηϑρίοὶ νοϊαηί, Ὑοοθη ἀσφαλές, 6 41 ρϑομᾶού νυἱζίπτα ν, 187 

Π0η αἀθροραΐ ἴῃ Ἄρτεμις τηίαγο ἩθυδΏΗ. 

180. 87 παντὶ δὲ σϑένουσι (δι ἴῃι ταΒαγ8) διωγμοῖσι δ᾽ ἀόφα- 

λέαό Μ. σϑένει Ἠθαῖι. διωγμοῖς ἐμοὶόιν ἀδχαλῷσ᾽ Ήρτμι. διω- 

γμοὺς εἰδιδοῖσ Ὀϊπᾶ. Βθοθρίο ἀσχαλῷσ᾽ βοτῖρβὶ διωγμοῖόι τοῖσδ᾽. 

142. 48 μελανϑές" μέλαν Ηθδγοῖ. ἀνϑὸος ΘΟΙογθαι ποίδύ, 

ἀνϑη" τὰ χρώματα ΗἩθϑγοῆ. εἰ δὲ οἱ ἡδιόκτυπον Μ. εἱ δὲ Τατῃ. 

Ποὶπᾶθ οἸΐτη Ἰθροραίαῦ 7) οἱ ἦ διόκτυπον. Ἐπηθηᾶεανῖς ὙΥ Θ]]δυθυ. 

144 τόνταιον Μ. τούγγαιον Τα. τὸν γάϊον ὙΝ Ε]]. τὸν 

χκαταχϑόνιον, Ἅιδην 5080]. Κ5ἴ΄ο τοῦ κατὰ χϑονὸς Διός Αβϑτη. 1881, 

ΟἿ, τηἴτα 221 οὐ Νορίχμησση Φονθη τηδυΐηπὶ αϊούατη ἔγρ. 885 Ἡ. 

ἘΥυβίτα τὸν Ζαγρέα ΒΙοπιί,, τὸν ζάγριον ϑομποίάθου, ἄθοθρίϊ 

Ἰοθο πηὰῦ]]ο Εΐγιη. αὐᾶ. 227, 87, ααθὴ δϑοῦίθ γϑϑίϊαι! Ἡ ΥΉΔ ΠΗ. 

Εππᾶθηι ἄθαπι, Θχύγθυη τι Π ΤΠ ]ΒΘΙΌΓ. Τα ΡΟΥ αρίαπι, Θργορὶθ ἔαριθναθ 

Βοϑρίψα!θὰ νοοδηΐ. Οἵ,Ἅ ϑορίθιη 889 πάνδοχον εἰς ἀχανὴ (5ῖο 

ορίπιθ Μϑίπθκθ ρῖὸ ἀφανῆ) τε χέρσον, οἱ Ἀγτηπὶ ἴῃ ΟΘΓΘΥΘΠΙ, 
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15. Ζῆνα τῶν κεκμηκότων 

ἱξόμεσϑα σὺν κλάδοις 

ἄρταάναις ϑανοῦσαι, 160 

μὴ τυχοῦσαι ϑεῶν Ὀλυμπίων. 
᾽ Ν 2 - 3. ἃ Ἁ 

ἃ Ζην, Ιοὺς ἰὼ μῆνες 

1500 μαστειρ᾽ ἐκ ϑεῶν" κοννῶ δ᾽ ἄταν 
γαμετᾶς οὐρανόνικον " 16 

“ Ξ. ὦ 

χαλεποῦ δ᾽ ἐκ 

πνεύματος εἶσι χειμων. 

Καὶ τῦτ᾽ οὐ δικαίοις 
2 Ι 

Ι0 ἔἄΖεὺς ἐνέξεται λόγοις, 
-»“-- ν -“"᾿’ ! 

τὸν τὰς βοὸς παῖδ᾽ ἀτιμασας, τὸν αὐ-- 110 

ααθηλ ΑΘΒου 5 ΕΘ ΒΙ Πϊτ18 ῬΥΌΡ6 πουϊΐ, νυ. 9. 17. 480, 01 ΡΙαῖο 

ΔΡΡΘΙΠδίαν Πολυδέκτης οὐ Πολυδέγμων. 

149 ἀζηνιουόιω Μ. ὦ Ζεῦ Ιοῦς ἰὼ ΒΟΡ. ἃ Ζὴν Βα] πῖαβ. ὦ 

Ζῆν, Ἰοῦς ἰῷ οι. ἀἁ ἐημιοῦσ᾽ Τὼ ΝΑΘΡΘΙΒΡΔΟΙ 1.1. Ρ. ὅ8. Ῥάγατα 

Ἰυοἷβ δῇξου βομ οι ποπᾶτπι ϑπηθηδαΐατη ᾧ Ζεῦ, ἡ παρὰ τῶν ϑεῶν 

μῆνις κατὰ Ἰοὺς ὡδὴς (Ὀϊπᾶ. ὠδὶς. Ηθτπι, ἰώδης) ἐστὶ καὶ μαότι-- 

γωτιχή. Ησοο υἱδίτηατη βρθϑοίαίμθ δᾶ μάστειρα, 8π δᾶ ν. 1. μαστί- 

κτειρα ὃ Ῥοββὶβ οἰϊδτη Θοη οθγθ μνάστειρ. [Ιῃ ἰὼ αυϊᾶ [Ιαἰοδί 

ΟΡ βουγαμπι οϑί, [πὐθυῖτα σουίδβ: «ἢ, ψωρίϊον, ψιαο ]Ιοηθην (1. 6. ΤΟ 5 

ΡΓΟΪΘπὶ ΘΧ ΑΘΒΟΒΥ] γϑίϊοῃθ) ἑπάαφαξ (ρογβθαυίατ) ἐγ, α αϊἷδ ργο- 

Ποϊδοϊιν". 

 150--δδ κοννωδάταν γαμοτουρανόνεικον Μ. Ἐπηθῃᾶασιπηὺ ΤΌΣΗ. 

οὐ γιοί. γαμετᾶς δὰς ἤοτῃ. Ποῖπαᾶθ χαλεποῦ γὰρ ἐκ Μ. ὅϑουϊρβὶ 

δ᾽ ἐκ. Αὐγηοβοο αμίοην ἔμγογοηι πιαγίίαθ, ἰοΐο οοοῖο ροϊοηϊογθηι : 

ηγαυὲ οηἷηι ἀροηΐο αίμε ργοσθαϊ ἑοπιροοαϑβ. 

166 ἐνεύξεται Μ. Ἐπιθπᾶ. Ῥογβοι. οὐ δικαίοις ἐνέξεται λόγοις 

οδῦ ἄδικος ἀκούσεται. ἘτΥυδίτα Τιυᾶτνὶρ (ΖὰΣ Κυιθκ ἄθ8. Αθβ0}. 

Ρ. 16) καὶ τότ᾽ οὖν. 

; [ 

ΑαΥΤ ἢ - 
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τὸς ποτ᾽ ἔχτισεν γόνῳ, 
γῦν ἔχων παλίντροπον. 

ὄψιν ἐν λιταῖσιν " 

100 ὑψόϑεν δ᾽ εὖ κλύοι καλούμενος. 
Ξ᾽ Ν 3 »Ἢ 3.4 » 
ἃ Ζην, Ιοὺς ἰω μῆνις 

4 3 “ -  ἮἩ 

μαστειρ᾽ ἕκ ϑεῶν" κοννῶ δ᾽ ἄταν 

γαμετὰς οὐρανόνικον " 

χαλεποῦ δ᾽ ἐκ 

1002{ πνεύματος εἶσι χειμών. 

244, 40:Σ. 

Παῖδες, φρονεῖν χρή" ξὺν φρονοῦντι δ᾽ ἥκετε 110 
πιστῷ γέροντι τῷδε ναυκλήρῳ πατρί" 

καὶ τἀπὶ χέρσου νῦν προμηϑίαν λαβὼν 
αἰνῶ φυλάξαι τὰἀμ᾽ ἔπη δελτουμένας. 

110 Ὁρῶ κόνιν, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ, 180 

σύριγγες οὐ σιγῶσιν ἀξονήλατοι" 
ὄχλον δ᾽ ὑπασπιστῆρα καὶ δορυσσόον 

λεύσσω ξὺν ἵπποις καμπύλοις τ᾽ ὀχήμασιν. 

τάχ᾽ ἂν πρὸς ἡμᾶς τῆσδε γῆς ἀρχηγέται 

1τὸ ὀπτῆρες εἶεν ἀγγέλων πεπυσμένοι. 185 
ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀπήμων εἴτε καὶ τεϑυμμένος 

101---Οοῦ, οἸηῖθθο5 ἴῃ ΠΡΥ18, τορϑίθμαοβ ο886 νυἱάϊύ Οδηΐου. 

Τυῖα αἱ τηδ, βίγορ μαύατη ραγῖὰ ΘΡΏΨΙΠΪ5 αὐαπίαγ. 

106-69 ἵκετε Μ. ον. Ῥοιδβ, σρομήϑεοιανγ ΒΌΡΥΔΒΟΥ. ἐ; 

λαβεῖν Μ. Ἐπιηθῃᾶαν! Ὑογάβυοσιῃ, ϑθαιπθπίία μ]θηΐιβ αἰχὶὺ 

Ρτοπι. 786 ἡν ἐγγράφου σὺ μνημοόιν δέλτοις φρενῶν. 

171 οὐ διγῶσι δ᾽ Θὁοη]. ΕΏρΘΥ, 

110 τεϑειμένοό Μ. τοϑυμένος Τασπ, τοϑυμμένος ΑΤΘΒΟΙ 

Ῥούβοῃ 1)1η4Δ, στοϑηγμένος ῬΘαΥΒοη ἨΘΙΠΙ. 
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ὠμῇ ξὺν ὀργῇ τονδ᾽ ἐπόρνυται στόλον, 
᾿) γ ] Ἂ ! 

ἀμεινὸν ἐστι παντὸς οὕνεχ᾽, ὦ κόραι, 
! ! - 3 ᾿ , »Ἢ πάγον προσίζειν τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶών. 
-“ ᾿ ! Ν ν ! 

180 κρεῖσσον δὲ πύργου βωμὸς, ἀρρῆχτον σαχος. 190 

.,Αλλ-: ὡς ταχιστα βᾶτε, καὶ λευκοστεφεῖς 
ς 2 ν 

ἱκτηρίας, αγαλματ᾽ αἰδοίου Διὸς, 

σεμνῶς ἔχουσαι διὰ χερῶν εὐωνύμων, 
ΕῚ - Ν Ν ,] -“ ͵οῸΥ 

αἰδοῖα καὶ γοεδνα καὶ ζαχρεῖ᾽ ἑπῇ 

180 ξένους ἀμείβεσϑ'᾽, ὡς ἐπήλυδας πρέπει, 196 
- , ! 

τορῶς λέγουσαι ταἀσδ᾽ ἀναιμάκτους φυγας. 
-»Σ“ἵὟ “ Α 

φϑογγῆ δ᾽ ἑπέσϑω πρῶτα μὲν τὸ μὴ ϑρασὺ, 

τὸ μὴ ματαιον δ᾽ ἐκ σεσωφρονισμένων 

ἵτω προσώπων ὄμματος παρ᾽ ἡσύχου. 

118. 79 εἵνεκ Μ. οὐνεχ᾽ Ηθαίμῃ. Ποίπᾶθ σῶνδ᾽ Μ. τόνδ᾽ 

Τατη. Ηδτπι. οὖ ὑϑοθηίίογθβ Ρτδοίου Ῥαϊθίπθση. υϊᾶπὶ ἀθιηομπδίγα- 

ὑϊνατη τοίοσαίαῦ δα 4608, ἀἸΟΥΠῚ ἱπηδρῚπ65. ΟΟμϑριοιπηίαν ὁ Ηἰ 

Βαπύ ϑιεοὶ ἀγώνιοι, 1. Ὁ. ἀγοραῖοι (ν. δᾶ Αρδιλ. 484), "δὶ πιᾶυ β 

ἀθουαμη οΟποΙ πη, ϑιεὼν ἀγῶνα, 1 Θ ΡΥ θυ οὐτὰ Κταβῖο. Τωϑριθ 

5080]. ἄθ08 δΔηρ 18 οαγθηΐθϑ, τού! ηᾶοβ αἰοὶ ραίαί δᾶ βιἰοϊσουατη 

ἀοοίγπδη : ὄτρογγύλα γάρ ἐόστι τὰ ἱερεῖα (166. οὐράνια) καὶ γωνίας 

οὐκ ἔχοντα. 

180 κρείσσων γ᾽. Μ. ογια. Ὠϊμά. Βροίθ χρεῖσόον ΒΟΡ. ΨΥ. 

Δα Ῥγοιη. 1081. 

182. 88 ἱκοτηρίαό οἱ δυνωνύμων Μ. Οὐοὐτν. Ὑἱοίοταβ οὐ Αὐ- 

γταῖαβ. Μϑ]θ βοῃο]ϊαβϑύδια ἀγάλματα Ὧ6 ᾿πηϑρΊΠΙΡιι5 ἀθουτι πη δΟΟΙρΡΘ 

Υἱκ οδύ αποᾶ τηοηθϑιη. 

184 γοειδηα καὶ τὰ χρέα ἔπη Μ. γοέδνα ΒΟ. τὰ χρεῖ᾽ ἐπῃ 
Τύχη. ἐαχρεῖ' ἔπη ΒαιαθοΥρ θυ ῬΆΙΘΥ Ηδϑιτι, Ὠϊπᾶ., 6011. ΤΉΘοοΥ. 28, θ. 

186 ἀναιμάκτους φυγάς ᾿]]υβίγαῦ γ. 1. 

181-89 φϑογγὴ Μ. ΟοΥγ. Ῥοβοη. ϑἰπᾶβ ἐκ μετώπω (ἰ. ὁ. 
εἱετώπων) δωφρονῶν ἔτω προσώπων (βθοιπᾶππι 1108 πρόσωπον) Μ.; 
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1900 καὶ μὴ πρόλεσχος μηδ᾽ ἐφολκὸς ἐν λόγῳ 200 
γένῃ" τὸ τῇδε καρτ᾽ ἐπίφϑονον γένος. 
μέμνησο δ᾽ εἴκειν" χρεῖος εἶ ξένη φυγάς. 
ϑρασυστομεῖν γὰρ οὐ πρέπει τοὺς ἥσσονας. 

ΧΟΡΟΣ. 

Πᾳατερ, φρονούντως πρὸς φρονοῦσαν ἐννέπεις. 
1905 φυλάξομεν δὲ τάσδε μεμνῆσϑαι σέϑεν 20 

κεδνὸς ἐφετμάς" Ζεὺς δὲ γεννήτωρ ἴδοι. 

4ΖΝΩ4ΟΣ. 

Ἴδοιτο δῆτα πρευμενοῦς ἀπ᾽ ὄμματος. 210 

ἀπαὯθ νυϊραΐα ἐκ μετώπων δωφρόνων ἔτω᾽ πρόσωπον. Θαδθ αὐτὴ 

Ργᾶγα βἰπί, ἰδηθη οἰϊδηι ρθῖαβ μοτωποσωφρόνων . . προδώπων 

Ῥουβ. θη. Ἐθπιοΐο ρ]οββθηιαΐθ θργθρίὶθ Ὀϊπου ἐκ δεσωφρο- 

νιόμένων, 90]]. ἡσύχως καὶ δεδσωφρονιόμένως Υ. 694. 

190 μῆτε προτέρα χατάρχου τοῦ λόγου, μῆτε ἀμειβομένη 

μανρολόγει 8080]. 

191 Ρυυβίτα τόδ᾽ ἤδη Ηδιΐαπρ;, ἐπίφϑονον γυνή Ηθγηι. ᾿ἴπ 

ἤαο γορίοπο υαἰάς ρτοπὶ φωηὲ αὐ ἱπυϊάϊαην ϑίδηϊογ. ᾿φαοά (Ἰοᾳαθηα!) 

δθπὰβ να]4θ ἢϊὸ οϑὲ οἀϊοβαπι᾿ βομ, Ῥυΐογθια ἰπίογρυθίαι Ομ θπὶ 

Ρτοραρθυηῦ ααἱ Ρ]Δηΐ8 συ Υ 18 νἱπὶ δου στο] ρίοβασα μαρθηί. Δα 

Οὐ͵ὰ8 τοὶ ᾿ηνὶαϊδιη ΑΥΡΙΝῚ Ρῥτοπὶ βἰπῦ βα018 1πι6]]Πριαν; οἵ, 208, 

ΚΓ δ]ῖὰ σϑαυϊγῖβ, διυάδοϊοσθ τηυίδίοπθ ἐσίφϑονον πέλει δαΐ χϑονί 

Βουιοη στ. 

192 εἶδεν ἡ φυγάό Μ. Ἑπιοπάαγιε βορμίδηαβ. ἐπικουρίας 

χρήζοις 5680]. 

194. 9 φρονοῦντοδ ΡΥ. φρονούντωδ 860. πρὸδ φρονοῦνταό Μ. 

πρὸς φρονούσας ΤΌτη. Ναπιοιΐβ ῥγουϊαϊ! Ὠϊηᾶ, Ποἱπαθ φυλάξομαι 

Μ. Ηοτπι. φυλάξομεν Τατῃ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ἤδη σοὶ πέλας ϑρόνους ἔχειν. 208 

44Ν40Σ. 

μή νυν σχόλαζε, μηχανῆς δ᾽ ἔστω κράτος. 201 

ΧΟΡΟΣ. 

200 ὦ Ζεῦ, κόπων οἴκτειρε μὴ ἀπολωλότας. 209 

44Ν4ΟΣ. 

Ἀ} ! ! 
κείνου θέλοντος εὖ τελευτησει ταδε. 

191-Δὺῦ Ὑοιβὰβ αὐδίϊαοι ρῥυΐουθβ, ἴῃ Μ. μοο ογαϊπθ βουῖρῦοβ 

199. 198. 200. 197, 5115 1οο15 τϑααιαϊῦ Ἡθεήδηη. [Ια6πὶ, γϑβυίαία 

ΒΕΟΒοΙαγἑἶα, ροϑὺ 201 υπΐὰϑ8 σϑύβὰβ ἰδοῦπδηι ποίαν οὐ νυ. 

208ὃ---ὅ., Ὁ ΘαἀϊτοΥ θυ5. ΟΟΥΡΒαΘΟῸ σοῃίϊηθδίοβ, ἱπίου ἢσποὸ οἱ )ἃ- 

Ὥϑαχη ἀἰβυ θα. ΤϑηδᾺΒ ἴῃ Ιοθ0 οαϊδίογθ, ἀπᾶθ τϑρίατη οοτηϊδίαχη 

ΡΥ. ΘΟΠΒρΡΟΧὶ, οὐ αὐἱάθιῃ δα 5βίδίιθηη ΨΟΥΒ 'π ΤηΘ 10 ροβίξϑῃῃ, 

486 οδβὺ ργο θ8}01118 Ἡθγιηδηπὶ ορίπῖο, οοπβοᾶθταίς (ὡς αὐτοῦ ἤδη 
καϑεσϑέντος 8010]. δ ν. 198). Εἰοάθιη ΟΠοΥαβ ἄστη ὁΧχ οχομθϑίσα 

ϑβοθμαϊ, ἀθ08 101 οομβθούδίοβ, αὖ οαὐαβαιθ ᾿πηδρΊ ΘΙ γ6] ἸΏ ΒΙΡῚ6 

ΟΟΩΒΡΙΟΙύ, Φονθίὰ (γΥ. 199; βαρτα Υ. 196 Ψονϑῖῃ σ'ϑη θυ 8 δαί 

ΘοΙηργθοδίιβ οὐδῦ), ϑοϊίθιη, ἀρο])ίηθιη, Ναρύσματη, Μογουσίατῃ 

οὐϊηθ ἱπνοοδῦ. 

199 μὴ νῦν Μ. Οὐοἵτ. Ὠπά. Τοίπᾶθ δ᾽ ἐόται ἨδατΙ. Εοτ- 

ἴαθ8θ μηχανῆς δέ ὅοι. εὶ α ποὐἷς ἐαοορφίίαίαθ, ἱ. 6. δἃ ἄθογαπι 
δέδια ΘΟ ΡΊΘΠΑΙ, υοὐΐα ροίοδίας 69. μηχανὴ δ᾽ ἐστω κράτους 

οοπΐ. δομνογαΐί, 

200 ἰὼ ἐδὺδ Ργ. ζεῦ 8606. Μ. μὴ μετὰ τὸ ἀπολέσαι (ἀπο- 

λέσϑαι ϑίθρ!.) οἰχτειρήσεις (1. οἰκτειρήσῃς) ἡμᾶς 8680]. Οθποῖθ 

ΤηΔΒΟΆΪΪηΟ, βΌΡΥα ὈΘη6 τϑπιοΐο, ἷὸ στϑοίθ αὐϊαῦ, αἀαθτὰ οὐϊϑηὶ 

Ρϑίγθιη Θοιηρυθ] θη δῦ, 

;“ 
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424Ν40:Σ. 

Ν , - καὶ Ζηνὸς ὄρνιν τόνδε νῦν κικλήσκετε. 

ΧΟΡΟΣ. 

καλοῦμεν αὐγὰς ἡλίου σωτηρίους. 

244,Ν0:Σ. 
« ἰ -»"“᾿ 

ἀγνοὸν τ᾽ ᾿Ἵπόλλω, φυγαδ᾽ ἀπ’ οὐρανοῦ ϑεὸν. 

ΧΟΡΟΣ. 

20ῦ εἰδὼς ἂν αἶσαν τήνδε συγγνοέη βροτοῖς. 916 

. 14 ΝΟΣ. 

συγγνοῖτο δῆτα καὶ παρασταίη πρόφρων. 

ΧΟΡΟΣ. 

"2 τ Ι -» " ΡΥ 
τίν᾽ οὖν κικχλήσχω τῶνδε δαιμόνων ἔτι; 

202 κικλίόχεται (6 κικλίσκω 201) ργ. Μ. Οοῖγ. Βο». τὸν 

ἥλιον" ἐξανίδτησι γὰρ ἡμᾶς ὡς ὁ ἀλεχτρυών 586801. χοᾶ  γοῖ- 

818 ΟΠΟΥ βἰρηστῃ 50115 46] ΘΟηΒΡΙ Οἱ θη Ὁ18, ΟΥμϑύππι ἔογύαββθ ἱτπηδρῚη 6 

5811: ρα] παοοὶ. Ἡλίου δὲν αἷξ Ῥαυβαπίαβ Υ͂, 25, 9, ἱερὸν φασιν 

εἶναι τὸν ὄρνιϑα καὶ ἀγγέλλειν ἀνιέναι μέλλοντος τοῦ ἡλίου.᾿ 

Πού. ΒΘη6, ΠἾδ1 ᾳποα νϑῦβα8 αἱ ΘΧοίαϊξ πο δα βοαπθηίίδ, 8508 

δι δοςοοράθηζι βρθοΐαϑβο νἱ ἀθίασ, 

206. 6 εἰδωὼό Μ. ἰδὼν Τατπ. ΠΙυᾶ τοάσχὶς βομᾶϊα. οὶπᾶθ 

εὐγνώη οὕ ΤΟ Χ σύγνοιτο ΡΥ. σύνγνοιτο 5800. δυγγένοιτο ΤΑΔΥΡῸ Μ. ' 

Επιθηᾷ. ΒΟΡ. Τατη. ΟΡ ΘοΚ. Ἰ 
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Ζ4,.Ν240ΟΣ. 

ὁρῶ τρίαιναν τήνδε σημεῖον ϑεοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ τ᾽ ἔπεμψεν εὖ τε δεξάσϑω χϑονί. 

Ζ44Ν40ΟΣ. 

510 Ἑρμῆς ὁδ᾽ ἄλλος τοῖσιν Ἑλλήνων νόμοις. 990 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐλευϑέροις νυν ἐοϑλὰ κηρυκευέτω. 

Ζ44Ν4ΟΣ. 

Πάντων δ᾽ ἀνάχτων τῶνδε κοινοβωμίαν 

σέβεσϑ᾽- ἐν ἀγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων 
ο , »" «ς , ! 
ἐζεσϑὲ κίρκων τῶν ομοπτέρων φοβῳ, 

210 ἐχϑρῶς ὅμαιμον καταμιαινόντων γένος. ο9ῦ 

ὕρνιϑος ὄρνις πῶς ἂν ἀγνεύοι φαγών ; 

πῶς δ᾽ ἂν γαμῶν ἄκουσαν ἄκοντος πάρα 

210. 11 ὡς τῶν Αἰγυπτίὼν ἄλλως αὐτὸν γραφόντων 8080]. 
Ὀοίηᾶθ νὺν Μ. Οὐουν. Οδῃηίου. 

218---158 δεσμοὸόσ οἱ ἵζεσϑαι κρέχω Μ. ΠΙυᾶ οοτγ. ΥΥ611., Βᾶθὸ 

ΒΟΡ.. θοϊπᾶάθ ἐχϑρὼν ὁμαίμων καὶ μιαινόντων γένοό Μ. Ἐχαηοπά. 
Ηοττα, 

210. 17 πῶσ ἀναινεύοι οἱ γάμων Μ. Ἐταθπᾶ. Ταχι. οὐ ΒΟΡ. 

Ἐσυδίτα ἄχοντος πατρός Βυγρο5, Ὀϊπᾶ. Ψαϊραίαπι ὑπθῦαν ΒΟΒΟ] θη 

παρὰ πατρὸς ἄκοντος οὐ Ἰοοὶ 5ἰτη}165 Εν. Απᾶν, 975 φίλων μιὲν 

γαμοὶμ ἀπ᾽ ἀνδρῶν, ΡΙαί. ῬοΙΐ. 8310 Ο. γαμοῖσι παρὰ τούτων 

(τῶν κοσμίων). 

φᾷ, 4 
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ἁγνὸς γένοιτ᾽ ἄν; οὐδὲ μὴ ᾽ν “Αιδου ϑανὼν 

φύγῃ ματαίων αἰτίας, πράξας τάδε. 

290 κακεῖ δικαζει ταἀμπλαχήμαϑ᾽, ὡς λογος, 280 

Ζεὺς ἄλλος ἐν καμοῦσιν ὑστάτας δίκας. 

σχοπεῖτε κἀμείβεσϑε τόνδε τὸν τρόπον, 

ὅπως ἂν ὑμῖν πρᾶγος εὖ νικᾷ τόδε. 

ΒΑΣΙΔΕῪΥΣ. 

[Ποδαπτὸν ὅμιλον τόνδ᾽ ἀνελληνόστολον 
220 πέπλοισι βαρβάροισι καὶ πυκνώμασιν 286 

χλίοντα προσφωνοῦμεν; οὐ γὰρ ᾿Αργολὶς 

218. 19 οὐδὲ μὴν οὐ μάταιον Μ. ΠΙιᾶ Τυτι., μος ϑομάϊε 

Θοῦν. ϑῖο ἀϊοίϊαν γραφὴ παρανόμων. Οἷ. δικαίων ὧν ἐπραξάμην 

πόλιν Πριάμου Αρδτὰ. 767. 

220. 21] ταπλα εν μι. ακωῦ λόγοσ Μ. Επηθπά. ψιοῦ. οἱ δηΐου, 

Οθίθγυμῃ ν. δὰ 144. 

222 τόπον Μ. Ἐπηοπᾷ. ϑίδη]ϊθυ. Ῥοβὲ σκοπεῖτε, 4ιοα υϑῖ- 

Ῥύυμη μΐο ποπ δά οου]ούαμῃ, 584 δα τχθητ15 δοΐθιη του ἀπ, ΠΟῊ 

θθῆθ νἱγραϊα ροπθραίασ. ᾿ϑᾶηδιβ ᾿ἰϑάθιη δυραμθηῖβ Π]188. αἱϊἱ 

7αθοῦ, υὐ οδιβδιη βαϑη) νυἱποδαηῦ. Ηδθο δγούϊαβ. οὕτα δηϊθοθαθῃηί- 

θὰ8 οομδογθηΐ, ααδιὰ αὖ Ἰαουηδθ, αὔδα δηΐθ ἤὰηο Ὑϑύϑιιτη βύαϊαθ- 

μαὺ Ἡθιιάδηη, ἸοοὰΒ 5[0. 

1600---228 Τδηδὶ αἰοῦϊο ροβὺ ργδϑηλἝβϑαιη ααδϑίθγηϊοηθιη Ὠδροῦ 

γΘΙβιι5 6, ὅ. 6, ὅ, «αυϊρὰθβ Ὀϊηῖο Ρ6 οὐμηαϊαπι δαάαϊίαγσ. Κ'οΠο- 

ταγθηϊαθ ρυδθῆχιυβ οϑῦ ΟθΟΥ (θγηΐο, ἰρθὰ οομϑίαϊ {γἱπαθίσῖβ 8, 8, 2. 

8, 8, 2 ἰηΐοῦ θδηδῦση οὲ οΟΥΥΡΒΘΌα 8] ὕθυἶβ. θααϊί δ] ύοσα 

Πδηδὶ ἀϊοίϊο ὑγὶτηθίγου τη ΌῚ8 ααδίθυπουθμι δὲ ὈΪΒ. ὈΙΠΟΙΈΤΙΗ. 

224. 25 ἀνέλληνα δτόλον Μ. Ἐπηθμηᾶ, Βοίῃο. τὸν οὐχ Ἕλληνα 

κατὰ ὅτολὴν 56801. Ἰθοἰηᾶθ συχνώματα νεϑίες ϑραίδα ἰθαίας ΟὉ 
ἀοπηβιαύθιη Αθβομγ ]α αἰχίβθθ οϑηβϑοῦ Ὠπδουῖ, 601]. Ηθ8. ὄὀπάϑημα' 

σπύυχνῶμα; ἀπὸ τῶν ταὶς όπαϑαις καταχρουόντων τὰ ὑφη. Ἡδυηδ ΠΏ 

πυχαάσμασιν. Ηδυίαιρ καἀμπυκάσμασιν. Μοχ προδφωνουμένου 

γὰρ Μ. 

Ἢ 
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ἐσθὴς γυναικῶν οὐδ᾽ ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος τόπων. 

ὅπως δὲ χώραν οὔτε κηρύκων ὕπο, 

ἀπρόξενοί τε, νόσφιν ἡγητῶν, μολεῖν 

280 ἐτλητ᾽ ἀτρέστως, τοῦτο ϑαυμαστὸν πέλει. 40 

κλάδοι γε μὲν δὴ κατὰ νόμους ἀφιχτόρων 

κεῖνται παρ᾽ ὑμῖν πρὸς ϑεοῖς ἀγωνίοις " 

μόνον τόδ᾽ “Ελλὰς χϑὼν συνοίσεται στόχῳ. 

καὶ τάλλα πόλλ᾽ ἐπεικάσαι δίκαιος ἦν, 

280 εἰ μὴ παρόντι φϑόγγος ἦν ὁ σημανγῶν. 24 

ΧΟΡΟΣ. 

Εἴρηκας ἀμφὲ κόσμον ἀψευδῆ λόγον. 
ἐγὼ δὲ πρὸς σὲ πότερον ὡς ἔτην λέγω, 

ἢ τηρὸν ἱεροῦ ῥάβδον, ἢ πόλεως ἀγόν ; 

228 οὐδὲ Μ. οὐτε οοπΊ. Ηδγαδθη. [ΓΡΥδεαβ δα ὙΘΥΒΌΠΙ 

ΒΌΆΡΘΙΙΟΙΘΙΩ ΔΡΘΥΤΑΥ Τί. 

280 ἀχρέστωό Μ. Οὐοττ. ϑορμίδηυβ. 

288.4 ἤἤοο πὰ αγαροῖα οοη]οοίαημο υοδίδοιηη, σοηυθηϊοῖ, 

δσυνοίσεται, ἷ. 6. δυμφωνήσει βθουπάθτη 5080], δυνήσεται ΗθΥπα., 

συνάσεται οοπ]. Οοπίηρίοῃ. Ἠοἰπάθ δίκαιον ἦν Μ. βδοῖίθ δίκαιος 

Βομπογαί, Κγυβθ. Είαην αὐ οοίογα φιοά αἰδίγιοί ηνμΐία ΘΟΉ ΘΟ ΥῈ 

ἀεοδοδαηπι. τἄλλα πού εὖ - - δίκαιον Ἤρττα., 8111 δ]ϊδ. 

287. 8 'Τιῖα ἰδηΐαπη ἀθδθυθσθ ροίθταί ομουιθ, ρυϊγαῦαβηθ 

γϑηϊβδοὺ 1116, ἃἢ ῥζᾶθοο, 8η το χ᾽ Ηριτηϑηη. θα ἰϑιῆθῃ θὔϊϑηη 

βδοθυἀοίθιι 1Π]Ππτὰ ΒΔΡΘγΘ ροίθταί, Αα ὄσην (ἐτὴν Μ.) Β080]. νῦν 

δημότην. Ῥοίπᾶθ ἤτῃρ.ον, ΔΙδΕΥῸ ρ ἴῃ ταϑιχα, ΡΥ. ἢ τηρὸν 8590. 
ἡερου 1: 6: ἱεροῦ) Μ. οἶμαι ἢ Ἑρμοῦ ράβδον Ἰηᾶροὸ Μ. Ηοο 

τϑοθρῖΐ Ἠθτη. 7) ῥήτορ᾽ ἱερο(ρ)γραβδον ϑοιᾶϊε. η δαβδοτηρὸν 
ἱερὸν ἘπηροτίαΒ. γοοθι φηρόν 8080]. ἱπίογργθίδίαν φύλακα. 81 
γαϊραίδ ροηαΐηδ οδί, 48 4ὰο γϑ]άθ ἀπο, ῥάβδος Ρ6᾽ ταθιοηνταίδηι 

ἀϊούαπι ϑϑύ ρσὸ βαβδοῦχος, ἔογϑ αὐ ἀσπίς; λόγχη ϑυγαδίοβ βὶ σηλβοδηί. 

ἥζ: 
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ΒΩ“ΣΙΖΕΥΣ. 

Πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείβου καὶ λέγ᾽ εὐθαρσὴς ἐμοί. 

240 τοῦ γηγενοῦς γάρ εἶμ᾽ ἐγὼ Παλαίχϑονος 950 

ἵνις Πελασγὸς, τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης. 
Ἐμοῦ δ᾽ ἄνακτος εὐλόγως ἐπώνυμον 

γένος Πελασγῶν τήνδε καρποῦται χϑόνα. 

καὶ πᾶσαν αἶαν, ἧς δί᾽ ἁγνὸς ἔρχεται 

240 Στρυμῶν, τὸ πρὸς δύνοντος ἡλίου, κρατῶ “56 

ὁρίζομαι δὲ τὴν τε Περραιβῶν χϑόνα, 

Πίνδου τε ταἀπέκεινα, Παιόνων πέλας, 

ὕρη τὲ Δωδωναῖα συντέμνει δ᾽ ὅρος 
ὑγρᾶς ϑαλάσσης" τῶνδε τἀπὶ τάδε κρατώ. 

289 λέγετ᾽ εὐδϑαρσεὶῖό Μ. Οὐοτν. ΒΟΡ. οὐ Τατη. “ἀ ἀϊφηϊξαίοηι 

γηοώην φορά αἰίηιοί βοσγα τηνὲ γοϑροηθ : 18 Θηΐὰ 50πι, Οαἱ οὗ 

δάνθηδβ ᾿ῃἰθυγορϑηα] οὐ ργὸ οἰνιίαΐθ γθϑροη θη61 1.18 Οοτηρθίδί. 

ΑἸ ἀρθηβ ΠΌΡΟΣ Μοίμθιεο μᾶθ0 ροϑβῦ ν, 285 ἰηβουΐ νοϊϑθδί, οἱ τὴ 

δοθῆ ροϑὺ 249. 

240. 41 εἶμ᾽ οὐ σελαόγοῦ Μ. Πελασγὸς Οδηίον. 

244, 46 αἴδνηό διάλγοό οὐ δτρυμῶν τὸ Ῥ᾽. τοῦ 866. Μ. ἀντὶ 

τοῦ καὶ πάδης αἴας 5610]. αἶαν ἧς δι Ἄλγος Στρυμῶν τε Τυτη. 

Βοιηοίο ἤπνίο ΑἸρο, ααἱ ΠᾺ]18 οϑί, ἁγνὸς Στρυμῶν; 001]. ἀγνοῦ 

Στρυμόνος ῬΘΥ8. 497, ὁΧ Θργϑρία ΥΥ οὐ ἄβυσουῃὶ ϑηιθηδαύίομο Ὀἰπά. 

Ηθιτη. Ὑουθῖ5 τὸ (5:9 τϑοίθ Ηθιπι.) σρὸς δύνοντος ἡλίου θᾶ 

ΤΗγδοῖδθ ρᾶτ8, αὰᾶθ ἃ δίγγιποηθ δα οὐἱθηΐθτα σουρὶῦ, Θχοϊααίθαν. 

ἣν δι’ ἁγνὸς ἐργάϑει Ἠατγίαπρ. 

246 τῆνδε Μ. τῆνδε να]ρο. τήν τε ϑίδῃη! Ηθια. Ευτίρ. 

ΤΟΙΘΡῺΙ ἔτ, 1 ὦ γαῖα πατρὶς, ἣν Πέλοψ ὁρίζεται αἰταλ Ηθττα, 

249 τῶν δετ᾽ ἀπειτα δὲ Μ. Οδηίου! οπιθηἀαίϊοπθηα οοηῆγτηδί 

ΒΟΒΟ]οη. ὁ δὲ ἡμέτερος ὅρος (Πᾶθο δᾶ ὁρίέζομαι βρθοίδη!) τάπὶ 
Δωδώνην ἔχει ἕως τῆς ϑαλάσσης (ἴ8 γοᾶα!! συντέμνοι δ᾽ ὄρος, 
ἰογηυΐηναί ἰΐηιο5., ὑγρὰς ϑαλάσσης). καὶ ἐπέκεινα δὲ τῶνδε κρατῶ. 

ΓῚ 



29 

950 Αὐτῆς δὲ χώρας ᾿Απίας πέδον τόδε 200 

πάλαι κέκληται φωτὸς ἰατροῦ χάριν. 
᾿ἄπις γὰρ ἐλϑὼν ἐκ πέρας Ναυπακτίας 

ἰατρόμαντις παῖς ᾿ΑΤπόλλωνος χϑόνα 

τήνδ᾽ ἐκκαϑαίρει κνωδάλων βροτοφϑόρων, 

δῦ τὰ δὴ παλαιῶν αἱμάτων μιάσμασιν 265 
χρανϑεῖσ᾽ ἀνῆκε γαῖα μήνιος τέκη, 

δακῶν ὅμιλον δυσμενῆ ξυνοικίαν. 

Ηδθο υἱζίτηϑ, γϑοίϊ8 ΘΧΡΟΠΘΒ : δὲ ἤαθο φιΐάθην ἐπ ἤωσ ραγίδ (660, 

αὐϊθὺβ νΘΥΌΙΒ Ορρομῖαν Αρίϑ, ἴῃ αὐ ΥὙΘΥΒΘΗΆΓΙ., ἔθυγᾶ, αὐτῆς δὲ 

χώρας ᾿ἀπίας. ὅϊ1᾽΄ε Ἠδγίαηρ. Ηοττηδηηὶ ᾿πίδγργθίδεϊο ᾳαδθ οἰΐτδ 

ΠΟΒ ἤπ65 να βυιύ᾽ οἰΐδτα 1ηὐθυταθαϊα σοι ρυθμθηαϊ, αααπτη ΑΘΒΘΟΒΥ]ῸΒ 

θα 5 ἑαπίατη ἰθιτὰβ Θππτηθγοὺῦ ααδθ ῬΘΙβρούατη ἔα ϊβ86 ἔθυθϑηΐαγ. 

Εδγαπάθιῃ οἰν ταύτη ἀηὐία αϑη ΘΟΠ) αποὐ] ΟΠμθτα ΘΌΡΠΟΟΙ]65 ἴῃ ΙΠΔΟΠῸ 

Βϑίυ τ Ο0 ΔαΌΔΥΆ͵ΤΩ βΑ ]οΒα αὐϑδάδηη οΟμ αποίϊομθ 5 σ. 1 ἔοαΒ86 νἱ6- 

ἰὰγ. Τπδοματη οηΐ Αὐρίναμη Ππνίαπι Πδυτανῦ 6Χ ΡΙπηαο οὐ ᾿ῳϑοπΊο, 

ῬοΥΥ ΒΘ θοΥπῚ 5040, ἰῃ ΑἸΩΡΒΙ]ΟΟΠογαη Αοδιμϑησθπιαθ ΗΠ65 

ἤσοτθ, οὐτὰ ΑΟΘΠΘ]Ο0Ο τηΐϊβοθυῖ, ᾿ἰη46 ἐγϑηβιηῖ550. ΤΩΔῚῚ 1ῃ ῬΘΙΟΡΟΠΠθ- 

ΒΌΤΩ ΥΘΏ1γΥ6. Εἶαθο ἰγϑαϊύ βίγαρο ΥἹ, ρ. 271. Ν 

202 πέρας 8080]. ΘΧρομῖύ τοῦ πέρατος. ΤΘΥΓᾶπ 6 ΥὙΟΡΊΟΠΘ 

Βιίδιη 0 οὐ ἄρϑιη. 190 Ἃ101 1ηὐθ]]1οχιῦ Ῥά]ον, ἰάαπαθ αποαϑιηχηοῦο 

ἤντηαΐ Εὐβίδί. δα 1]. ῥ. 806, 28 πέρα γὰρ ἢ γῆ κατὰ γλῶσόαν, 

ὅϑεν ἡ περαία παράγεται; ἧς ἢ αἰτιατικὴ πέραν. Ἰάθτη ἢσπο 

νϑύβαϊη δῆουί δ Πῖου. Ῥοιῖθρ. 414. 

2556. 86 τὰ δὲ Μ. τὰ δὴ Τυτῃ, Ποἰπάθ χρανϑεὶδ οὐ μηνεῖ-- 

ται ἄγη Μ. μήνῃ καὶ δάκῃ Τάτ. μηνιτὴ δάκη ῬοΥΒ. μηνιαὶ ἀχὴη 

ἵν. 8. τηθηϑίσιιϑ, τη] ὈΪπα. μηνίδασ᾽ ἀχη ΕἾ. Μανξπ. μηνιταῖ᾽ ἀχῃ 
᾿ἶγαθ βοϊδιιΐηδ᾽ Ηδεη. [Ι͂ῃ δϑπηάθιῃ βϑηΐθη ϑη κηλητήρια ΘοΠ]. 

Ηοἰπιβοθίῃ. Τϑηΐανϊ μήνιος τέκῃ, ἴῃ ΔΥ ΟΠ Υ 00 μηνιοόταικῃ βογὶρέαπα, 

227 δρακονϑ᾽, ὁΧ δράχωνϑ᾽ αὖ νἱἀοίαιν ἑδοίαπι, μέλον (({68 
αἰθμηδο Πἰἰίθγδθ ἴπ τᾶϑισα) Μ. τί ἀνῆκε; δρακόντων πλῆϑος 5080]. 

δραχονϑόμιλον 611. Ὀϊη4. 4111. Νουίναμη ἔθυτὶ ρόβθθ νυἱάθίαν, 
7 



Τούτων ἄκη τομαῖα καὶ λυτήρια 
πράξας ἀμέμπτως ᾿άπις ᾿Δργείᾳ χϑονὶ 

260 μνήμην ποτ᾽ ἀντίμισϑον ηὕρετ᾽ ἐν λιταῖς. σἠ ῪῸ 
ἼΕχουσα δ᾽ ἤδη τἀπ’ ἐμοῦ τεκμήρια 

γένος τ᾽ ἂν ἐξεύχοιο καὶ λέγοις πρόσω. 

μακρὰν γε μὲν δηὴ δῆσιν οὐ στέργει πόλις. 

ΧΟΡΟΣ. 

Βραχὺς τορός 8᾽ ὁ μῦϑος " ̓Αργεῖαι γένος 

200Ὁ ἐξευχόμεσϑα, σπέρματ᾽ εὐτέκνου βοῦς 216 

καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑὴ παντὶ προσφύσω λόγῳ. 

Ὡθάὰ6 ἐο]ϊοἰίον δάκνονϑ᾽ ὁμιλον Ἠοΐπιθ, βου ρβὶ δακῶν, οαΐ αιαπι 

ΟΧ ΠΡΥΔΥΪΟΓ ΠῚ τηογθ ΘΟρυ]α τὸ δἀαίία θββοῦ, δακῶνϑ'᾽ ἴῃ δράκωνϑ' 

οὐ δράκονϑ᾽ Δ 110. 

259. 60 μέμπτωδ ἀπειό οἱ πονταντιγειόϑον εὑρετ᾽ Μ. Π|α 

ΒΟΡ., μΒαᾶθὸ Ταῦῃ. θιηοπᾶανίί, ηύρετ᾽ Ὀϊπᾶ. ᾿Β1 ποτέ τϑοῖθ 868 
Βαροϑῦ, βϑηϊθηίία πᾶθοὺ δἰῦ Πθόθθθθ δῦ, δββθοιζαμη 6580 Αρίὶπι αἱ 

ΘΙ σα Δ] αιθηο οἱ ῥΥῸ τηϑγοθᾶθ οβϑοὺ᾿ Ηθυπι, πόνοισι μισϑὸν 

Ἡοἱτηβοϑίῃ. 

261. 62 ἔχον δ᾽ ἂν οἱ γένοιτ᾽ ἀν οἱ λέγοι πρόδσωδ Μ. Ἠδθο 
διηθηᾶ. ΕΟΡ. ᾿ βάρτα ἔχουσαν τπᾶῖρο Μ. ἔχουσ᾽ αν Μίοί, ἔχοντες 
Ηρα. ἐχουόσα δ᾽ Ἠοϊμηβοθίῃ. 

208 γε μὲν ΡΥ. γέ μιν 8560. δηρίδιν Μ. Ἐρτορῖθ οπιθηάδντ 

Βορμίδητμιβ. Βυυϊίδιῖβ Αὐρὶνὶ ΠΟῚ ταΐη8 αὐϑηὴ ῳΔΟΟη 685 Ββύπαϊοβὶ 

οὐδηΐ, ουὐπ5 τοὶ ἰοϑίθθ δθδυαηί Ῥίηᾶ. 1βύῃμ. Υ, ὅ9 οὐ βόορβοοῖθπι 

δρυᾶ βοῖοὶ]. Ρἰπᾷ. οὐ ἀραᾶ δον. ΕἸου. 74, 28, 

266 πάντα Μ. οἱ οπίηθ8 ργϑϑίο οι ἰχίατα, ααἱΐ τϑοὶθ σαντί. 

βῖο ἀϊοῖξαγ σαντὶ τρόπῳ. Μαοίπθιϑο οοηΐ. κάρτα. Ὑϑυβατα σροό- 

φύσω πο οβὲ αρίαο, 868 αεἰγίπφατι, σοηβγηιαῦο. ἀντὶ τοῦ ἀπο- 

δείξω 50801. τοῦτο γέ τοι δὴ τῷ νῦν λόγῳ εὖ προσέφυσας Ατῖδ- 

ἴορΡῃ. ΝᾺΡ. 871. 



9] 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

"ἄπιστα μυϑεῖσϑ᾽, ὦ ξέναι, κλύειν ἐμοὶ, 
εἰ δια ὦ Ύ » ἢ 
ὅσπτως τοῦδ᾽ ὑμῖν ἐστιν Αργεῖον γένος. 

“ιβυστικαῖς γὰρ μάλλον ἐμφερέστεραι 
ξ , Ρ ΝΣ -“ ᾽ , 

210 γυναιξίν ἐστε κουδαμῶς εἐγχωρίαις. 280 

καὶ Νεῖλος ἂν ϑρέψειε τοιοῦτον φυτὸν, 

Κύπριος χαρακτήρ τ᾽ ἕν γυναικείοις τύποις 

εἰκὼς πέπληκται τεκτόνων πρὸς ἀρσένων" 

Ἰνδας τ᾽ ἀκούω νομάδας ἱπποβάμοσιν 

21΄Ὁ τοίας καμήλοις ἀστραβιζούσας, χϑόνα 285 

παρ᾽ «ἰϑίοψιν ἀστυγειτονουμένας. 
.-ὔ 

καὶ τὰς ἀνάνδρους κρεοβόρους ᾿ἅμαζονας, 

2601. 08 ἀπειότα Μ. ὅπως πὸ ϑ᾽ Μοίποκο ργοβδθι!οσ. θά 

ἰδηθη τόδε ΘΧρομηὶ ροβϑὶύ ἑά φμοά αἱϊοϊι 5. 

210. 11 γυναιξὶ ᾿ ἐστὲ οὐ ϑρέψειεν Μ. ΟοΥν. Ταχη. 

212. 18 κύπριδ ΡΥ. Μ. καὶ γυναῖκες ἂν Κύπριαι ἀνδράσι 

μιγεῖδαι τέχοιϑν καϑ' ὑμᾶς Β080].., ΠΟῊ 8815 δοουγαΐθ : πᾶπ γυναι- 

κεῖοι τύποι βαπί νἱγτρίηστη ΟὙΡΙΐδττι ἔουιηδθ, ααΐθαβ ἃ ρα 5 
ΒΘ Ν1115 αὐαδοάδιῃ ποία ᾿πηργθϑϑᾶ οϑῦ, υϑ]αῦ 510 }15 ΓΔΌΤΟΥΠλ ΤαϑηῸὉ 

ἔλοίβ. Ιπᾶθ πέπληκται οὖ τεκτόνων, 4086 γοῖρὰ Ηοἰμηβοθίμτατη 

ἱπάυχογαπὺ αὖ, ἰοΐο Ιοοο δᾶ βίδίιδυϊοσατη οροίδ γϑὶαΐο, σεχτόνων 

πρὸς ἀρτίων οοη)ϊοοτοῦ, 

214. 1 ἰνδούσ τ᾿ ἀκούων νομαδαό ἱπποβάμοισιν εἶναι καμηλοιό 

ἀστραβιζούσα. ὅ Μ. Ἰνδᾶάς Βοίμο, Ὠἱπᾶ. ἀκούω ΒΟΡ. ἱπποβάμοσιν 

Τυχῃ. ἵπποις ἐοικυίαις κατὰ τὸ τάχος 8080]. Οδῃη6105 αἰ βαυο- 

ΤΠ ἰηϑίδυ ΒᾺΡ Θαυϊθαθ ἱποθάθηΐοβ. Ἐπϊθοίο ρ]οββθιχαίθ εἶναι 

(θεΐαπι δᾶ ν. 217 Β0}0]. ἃ ἀβουῖρβιῃ λείπει εἶναι) θθπ6 οὕτως ϑομνγογαί, 

τηθ] 8 τοέας ΗθΙταΒο ἢ. 

211 κχρεοβρότουσ δ᾽ Μ. τ᾽ Ῥοϊβοῃ. κρεοβόρους, μοϑὺ 81108, 

ἀοϊοία Ῥαγίϊου]α Ηδγιθδπῃ. [Ιἄθιη γίϊου]ο σὰς οβδηβαβ, καιτὰν 
(ἃ. καὶ τἂν), Ηθἰπιβοθίῃ 9) χάν. Μ|μὶ, φασπὶ νοχ ὑμᾶς δ ἤποιῃ 

ΘΙ] ΔΙ]ΟἢἾ8 τϑήθοΐα 81}, δυ ΘΟ] 18. ἔθυθ ΠΘΟΘββασ 5. Ὑἱαθίαγ, 
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᾿] - ᾿] ! ,᾽. ὉᾺ »" 

εἰ, τοξοτευχεῖς ἢτε, καρτ᾽ ἂν ἡχασὰ 

ὑμᾶς. διδαχϑεὶς δ᾽ ἂν τοδ’ εἰδείην πλέον, 

280 ὅὕπως γένεϑλον σπέρμα τ᾽ ᾿“ργεῖον τὸ σόν. 590 

ΧΟΡΟΣ. 

Κλῃδοῦχον Ἥρας φασὶ δωμάτων ποτὲ 

Ἰὼ γενέσϑαι τῇδ᾽ ἐν ᾿Αργείᾳ χϑονί. 

ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

ἢ καὶ λόγος τις Ζῆνα μιχϑῆναι βροτῷ 290 

ἦν ὡς μάλιστα, καὶ φάτις πολλὴ κρατεῖ. 594 

ΧΟΡΟΣ. 

οϑῦ Κακχρυπτὰ γ᾽ Ἥρας ταῦτα τἀμπαλαγματα. 

219 δ᾽ δὐάτάϊ ΑΡΥΘΒΟΠ. 

224-280 Βοχ δᾶνθμδβ δ] υϊαῦ {ὐϊπηθίτβ ααδίζαογ, 15 

ἰθγ 18, ἀὰοραβ. ΟΠοΥΒ. ὈΪδ νϑυβαῦτη (Θγμΐο 6 αὐϊίαγ. Αα ΡΥΊΟΓΘΙΩ 

ΤῸ Χ ταβρομᾶθί υθυβϑῖθαθ {ὐΡα8, 18 οοἰοηΐβ, ἰχϊθαϑαιθ, αὐθὰ8 

δαάῖία οἸαιθυ]α ἰογηαγία, ργδθοθαϊῦ δἸΐθυαη ΟΠΟΙῚ ἰουπίοηθμι, δ 

46 ΓΘΧ γοϑρομᾶθὺ γϑυβιραβ Ὀ18 ὈΙΠ1Β8, Ὀ18 ἔθυηΐβ, ὈΪ8 ὈΪΠΪΒ. 

282 τῇ ἰδεῖν ἀργείαι Μ. Ὕοοοβ τϑοίθ ἀϊνίβιῦ βορμίδπυβ. 

288. 84 ΤΏΥΘΙΒΟ γΘΙΒαΙ ΟΥΪπΠ6 ἦν ὡς μάλιστα .. μὴ καὶ 

λόγο τιό .. Μ. ΠΙὰ οἤογο οοῃϊηπδθαπίι, ἤᾶθο Ρ6 1 ἱπέθυτορδ- 

ἘἸΟΠΘΙῚ ΤΘΡῚ {ἹθΘρδηίασ. [{Ππὰτηατιθ υϑυβαπὶ Το οὶ αθαιϊ οὐ ἦν ὡς 

μάλιότα Βουῖρϑύ Ηθυηδηη. Ἐθοίθ, 864 ἰδίῆθῃ ἰοοπὶ ΠΟῚ ΡΘ- 

Βδηδυϊί. Νϑιὴ ααἱϊ αἰῆτγιηδῦ Ιοπθτὰ αὐϊᾳθ ἔπ1586 Φ Ὁ ΠΟΠ15. βαοοσᾶο- 

ἴθι, Π0Ὶ ροΐεοϑύ δάᾶάθσθ, ᾳυοᾶ τηΐμτιβ δϑί, τηα]ίδτη Πα} 5 τοὶ ἔδιηιδτα 

ΟὈ ΠΘΓΘ, θα μη) ἰηφογτοραύϊνιιπι Εἴθ Ἰοοῦπη Βαθοϑί, ἤθαᾷὰθ ἄϊγου- 

Ῥίαπι τϑοίθ ργοοθαϊί. [}ἰααιθ, ὙΘΥΒΙ ΒΒ ἰγδηβρο δὶ 18, ΒΟΥΡΒὶ ἦ καὶ 

μάλιόστα. 

28ὅ καὶ κρυπτά γ᾽ ηραό ταῦτα παλλαγμάτων Μ. χοὺ κρυπτά 

βίΔΏ]ΟΥ. χάχουπτα, 90]1. Ευν, Απάγομι. 880, Ηθγπδμη. [ἄθιη 
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ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

πῶς οὖν τελευτᾷ βασιλέων νείκη ταδε; 

ΧΟΡΟΣ. 

βοῦν τὴν γυναῖκ᾽ ἔϑηκεν ᾿4ργεία ϑεῦς. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

οὐκοῦν πελάζει Ζεὺς ἐπ’ εὐκραίρῳ βοΐ; 800 

ΧΟΡΟΣ. 

φασὶν, πρέποντα βουϑόρῳ ταύρῳ ϑέμας. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕῪΣ. 

200 τέ δῆτα πρὸς ταῦτ᾽ ἄλοχος ἰσχυρὰ Διός ; 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸν πανϑ᾽ ὁρῶντα φύλακ᾽ ἐπέστησεν βοΐ. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 
- ἰ » ! ’ 

ποῖον πανοόπτην οἰοβουχολον λέγεις: 

τοϑύϊαϊν σοθθιι ἐμπαλάγματα, αηυρίθαια, ἀπϑτα ΘΠ βυτηδηῦ ΒΟ ΒΟ] 

αἱ περιπλοχαί οἱ ἩθΒΥΟΒΙ ρ]οβθδθ ἐμπαλούγματα (510) αἱ ἐμπλο- 

χαί. ἐμπαλάξαι" ἐμπλέξαι. 

287 βού.την Μ. βοῦν τὴν Οδῃίοτ. ΑΘΒΟΒΎ]ατα 80 Ηθβίοᾶο 

(ν. Αρο]]Ἱοᾶ. 11,1, 8) ἀϊδοθάθυθ ποίαῦ βοῇ ΟἹ 1οη. 8516 οοΥτρϑηάστμῃ : 

τὴν διὰ τὴν (886 Ἥραν) γενομένην ὑπὸ Διὸς μεταμόρφωόσιν τῆς 

Ἰοὺς τῇ ϑεᾷ προόῆψας (]. προσήψατο). 

288. 89 οὐκουν Ὀϊπᾶ, Ζεὺς ἐτ᾽ δος 8ἃ]}1ᾳ 6. σπρέπονταό 
Μ. πρέποντα Τυτπ. 

290 τί δὴ προσταῦτα λόχοιό χυραδιοό Μ. Ἐπαθπααναπί ΒΟΡ. 

Υἱοῦ. Ῥαανγ. Νοβοῖο δῃ ροῦία ὁμηρικῶς Βοιίρβοεῖΐ ἄλοχος ἰφϑέμιη; 

ἀδτη γοθθπὶ βΥδιητηϑίϊοὶ ᾿ς ογργθίδηξαν ἰόχυρά. 

291. 92 τοπάνϑ᾽ ΡΥ. Μ. τὸν πάνϑ'᾽ ναϊρο. Μα]πι σρό- 

παν ϑ' ὁρῶντα, ἰοίνηιν οομθινι, τὖ αἰ ῬΙδυίιβ. Ποίπᾶθ οἱοβού- 

ὅ 
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ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ζργον, τὸν “Ἑρμῆς παῖδα γῆς κατέχτανεν. ϑ00 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ βοΐ; 

ΧΟΡΟΣ. 

2900 βοηλάτην μύωπα, κινητήριον" 

ΒΩΣΙΖΕῪΣ. 

οἶστρον καλοῦσιν αὐτὸν οἱ μήλων πέλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοιγάρ νιν ἐκ γῆς ἤλασεν μακρῷ δρόμῳ. 

ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

καὶ ταῦτ᾽ ἔλεξας πάντα συγκόλλως ἐμοί. 810 

κολον, πρΐιι8 πυασοαθ μαξβίογεηι, Ορρομὶΐ ΑἸδθυὶ θριμθο σανόπτην." 

Αγ βαθιὰ οαηῖξ σοηίθηο ἰπηνῖγιθ., οοηέμην σογρονὶς οσομὐὐϊς τγιηὶ 

βογυά85586 7μυθηοαηι, 4085 ΟἸδααίδηϊ γουβὰβ (ΘΈΠΙΟΙ. 1, 512. 18) 

διςα]0 Βίδη]ογ. ΕὙαβίγα τόνδε βούχολον Ἠδτγίυπρ. 

294 ἐτγευξε δ᾽ ἀλλο Μ. Οοτν. Τατη, τέ δ᾽; οὐκ ἔτευξεν τη. 

296 οἱ γνείλον πέδαό Μ. οἶμαι παῖδες τιᾶτθο Μ. πέλας 

Ταϊῃ., Ποὺ ψϑῖθᾷ οἤοσο οοηϊίϊηθδίο. Ἐοϑεαία ΒὐϊοΠποχηγτΐδ, 

Ἰνάχου πέλας Ἤριτα. Ησοο γοῖϑα ἀδπιηαίο ὙΦ ]Ιδα θυ αἸϊΐαιθ 297 

ΤῈΡῚ, 298 οἤοῦο, 299 Υ0ρ0Ὶ αἀφράουπηῦ ραν ρϑυβοπδῦιμι αἰ Βίγ 1 θτι- 

(ἴομθ. ββουῖρβδὶ οἱ μήλων πέλας, Ο0]]ῖα νοῦ0 βουπελάτης. ὍὈθ 

Ἰαύϊογθ νοοαρα] μζλα βἰσοϊβοδίϊομθ ν. δὰ ϑ'ϑρί. 44. 

297 ἐκ τὴό Μ. Οοτῖ. Οδπί. δὶς (166. διὸ) αὐτὴν ἤλασε 

μακρῷ δρόμῳ 508}|0]. 

298 Ηοο γοῦβὰ ΔΌΒΟΪΥΓΥ ΡὈΥΙΟΙ Βυϊομοτη γί ῃϊαθ ρᾶγθ. Ηδθο 

οχημηΐδι 886 4φαοαθθ δοοθρίββο αϊοὶδ γθχ, αὐαἱρὰβ γϑυθ 85. βρη Ποδίαγ, 

βΒϑοαυθηίία, αἰροΐθ ἴῃ ἰθῦγὰ Ἰοηρίηασδ ροθία, (οοηίγα 4πᾶπη ΗθΥ- 

ΙΔ η1185 βίαῦα 10) γορὶ ἱρηοΐα 6586, 
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ΧΟΡΟΣ. 

Καὶ μὴν Κάνωβον καπὶ ΙΠέμφιν ἵκετο. 

ΒΑΣΙΖΕῪΥΣ. 
"Ἐ "Ἔ Ἕ Ἔ "Ἔ 2 

ΧΟΡΟΣ. 

800 καὶ Ζεύς γ᾽ ἐφάπτωρ χειρὶ φιτύει γόνον. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

τίς οὖν ὁ Δῖος πόρτις εὔχεται βοός: 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἔπαφος ἀληϑῶς δυσίων ἐπώνυμος. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

“ιβύη, μέγιστον γῆς πέδον καρπουμένη. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

εἰν οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῆσδε βλαστημὸν λέγεις ; 

299 χάι πι Μ. Ηἴϊο γϑύϑαπι δχοίϊθθ νἱ 1 Ηδυμιδημ. 

800---8302 φυτεύει οἱ τί οὖν Μ. ΠΙυᾶ βοαϊροι, μος βἴδῃ!θυ 
ΟΟΥΓΟΧΙΐ. ῥύσια ΙΟΠΪ5 ἴῃ ἱπίθρυασα, ἴῃ ὈΥΙΒυ ηδπὶ ἔουτηϑτη τϑβεϊξιι- 

Ποπθῖὴ ΘΧροπὶὺ Ηθυμηδηπ δα Αρϑιῃ, 518, ὉΡῚ οορίοβθ ἄθ ἢδ0 

γο090 δρὶ{. 

808 Βορίβ γϑύϑιπι Θχοϊ886 ρουβροχὶν βίδη]ογ. λιβύη μέγι- 
ὅτον γὴδ καρπουμένη Μ. μεγίστης ὄνομα γῆς Ῥοιβ. Ὀἰπᾶ. Ηθτγηι, 

αὐδδῖ ΤῊ ]1ΟΣ ἃ ἰθυτᾶ, Π60 Ρροίΐα8, αὰδθ 5'π6 ἀπθῖο ΑΘΒΟΠΥ] ορίπῖο 

Θγδύ, ἰθυγὰ ἃ ΤΩ]ΘΥΘ ΠΟΙΏΘη ϑοοθρίβϑοί. Βθὴθ Κύαβθ μέγιστον 

᾿ γῆς πέδον, 5011. 260. 687 «]1}18486 ἸοοἰΒ. 

804 “θμοηιμαην ΡΟΥΤῸ πιθηιοῦαάβ, φμὶ δὼ ας εἷΐ ργοπαίτις ϑ᾿ 

Ηοιμλδηη. βλάστημον Μ. Οὐουν. πᾷ. βλάστιμον ΒΟ". Ηδτίαῃρ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

800 Βῆλον δίπαιδα, πατέρα τοῦδ᾽ ἐμοῦ πατρος. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 
Α -“ “« , Ι 

τὸ πάνσοφον νῦν ὄνομα τοῦτο μοι φράσον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Δαναὸς, ἀδελφὸς δ᾽ ἐστὶ πεντηκοντάπαις. 5820 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 
Ν -“ Ὁ »} γ! 9 2 ! ! 

καὶ τοῦδ᾽ ἄνοιγε τοὐνομ ἀφϑόνῳ λογῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

“ἌὍἌἔἴγυπτος. εἰδὼς δ᾽ ἁμὸν ἀρχαῖον γένος 

810 πράσσοις ἂν ὡς ᾿Αργεῖον ἀντήσας στόλον. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

Δοκεῖτε δὴ μοι τῆσδε κοινωνεῖν χϑονὸς 

τἀρχαῖον. ἀλλὰ πῶς πατρῷα δωματα 825 

λιπεῖν ἔτλητε; τίς κατέσκηψεν τύχη; 

800. 7 πάνσοφον ΥΘΥΘΟΥ Ὧ6 ἐγαβίτα ὑποϑηΐαν Ἡθχτη. δ 4 6. 

Ῥοίαβριιβ ϑῃηΐη Ὀδπαὶ ρυυἀθηζίδιη, ἴσηπαο Ὠδηϑατμα 'ρϑαμῃ ἱρηοῦδί : 

ν. δᾶ 298, τὸ πανσαφὲς Αυγδίυᾳβ. τοῦ πανόπόρου δι. Μαϊῖπι 
τὸ παντόδεμνον. οἰμπᾶθ δαναὸδ δ' ἀδελφὸδσ ἐότιν πεντη- 

χούτόπαιό Μ. Οὐ. ϑοδιροῦ οὐ Ηθδίῃ. Πγαίγοηι απΐοπι ἤαδεί 

φιϊηφιαρίνία ραίγοην ἰἰφογογίιηι, ἀδελφὸς δ᾽ ἐστὶν αὐτῷ, ποι, αἱ 

γαϊ]ρο ἰπίογυργοίδμηίιν, ὁ δ᾽ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐότι π. 

808---Ι0 καὶ τοῦ δαναοίγε Μ. ᾳυδ0 ᾳυἱά 51:01 ν0]]6πὺ ῥγΐππὰβ 

Ἰπ6]]1οχὶς Ροσβου, αἴγυπτοά δ᾽ εἰδὼσ δ᾽ Μ. Οοτν. Ταση. ἀνότή- 

ὅαό Μ. δἄἀβοιίρίο ἀντήδαδ, αποᾶ ταριϊίο τϑοθρὶς Ηταμ. δαϊμο 

ἀνότήσης. 

811 δὴ ̓ ηϑούαϊ ΤΌΣΗΘΡΒ. 
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ΧΟΡΟΣ. 
»-"-Ὁ- ΄ 

ἄναξ Πελασγῶν, αἰόλ᾽ ἀνθρώπων καχώ" 
810 πόνου δ᾽ ἴδοις ἂν οὐδαμοῦ ταυτὸν πτερόν. 

ἐπεὶ τίς ηὔχει τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν 
,’ ᾽ γ “- ᾿] ᾿ Ν ᾿ 

κέλσειν ἐς ᾿Ωργος κῆδος ἐγγενὲς τὸ πρὶν, 330 

ἔχϑει μεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάμων ; 

ΒΑΩΣΙΖΕΥΣ. 

τί φὴς ἱκνεῖσϑαι τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν, 

820 λευκοστεφεῖς ἔχουσα νεοδρέπτους κλάδους: 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὡς μὴ γένωμαι δμωὴὶς «ἀἰγύπτου γένει. 

ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

πότερα χατ᾽ ἔχϑραν, ἢ τὸ μὴ ϑέμις λέγδις ; 386 

816---18 δείδοιό ἂν οἱ ταυτὸν πότερον Μ. Εχηθπᾶ, Τύχη. 

Οὐ, κακὸν τόδε προσέπτατο Επτ. ΑΙΟ. 421 οἱ γᾶες ὅμόπτεροι, βό- 

ότρυχος ὁμόπτερος δρυα ποβίγσαα. Πϑἰπμαθ ἐπεί τιό οἱ χέλόσειεν 

δό οὗ ἔχει μεταπτοίουσαν Μ. ΟὐοΥΥ. Τα. εὖ ΟΡ. θὲς δηέηι 
Ριξαδδοὲ ἰαῃβ ἑμβρογαία ἔμσα Αὐσοβ ὠρριίδιγας 6556 αἴῇηπος απ ἰφιιῖ-- 
ἐμ ἀϊηο οὐἱμπάας, οὐΐο πιρίλανενηη ἀθηιο οαοϊίαίας ὃ ἘΘΙαϊπίπστη 

μεταπτοιοῦσαν 88 ἐμέ, αὐυοᾶ ἴῃ ῥγδθοθάθηθθιβ Ὑϑγθ18 ΟΠ  πθ ΌΥ, 

γϑοίθ γϑίδσαμπί ΠΙηᾶ. οὐ Κύυῦθθ. ΑἸ αἹδοσ. 

819 ἱκνεῖσϑαι ουπι ρϑηθίϊνο ἱππρίἑαν, αὖ ϑιγγάνειν, λαμβά- 
νεόϑαι, ἀπτεόϑαι, ἸΟΝ ἰπ8ο]θπίϊα5 ααϑιη ἀρ’ ἐτ᾽ ἐμψύχου, τέχνα, 

κιχηάοταί μου ὅορμ. Ο. Ο. 1487. 

822 7) ὅτι ἀϑέμιτος γάμος; ᾧῴετο γὰρ αὐτὰς ἐκδεδόσϑαι ηδη 

ἄλλοις ἀνδράσιν 56801. Βόπο αιοᾶ ἀθ ἱποθβέμι ποη οορίἑανϊϊ. 



ϑὃ 

ΧΟΡΟΣ. 
, Ν ΈΡΡ τ ν 

τις δ᾽ αν φίλους ὠγοιϊιτο τοὺς κεχτημένους ; 

ΒΑΩΣΙΖΕΥΣ. 

σϑένος μὲν οὕτως μεῖζον αὔξεται βροτοῖς. 

ἌΘΡΘΣ. 

820 καὶ δυστυχούντων γ᾽ εὐμαρὴς ἀπαλλαγή. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 
- »Ἃ Ν ςν 2 Ν 2 Ν , 

πῶς οὖν πρὸς ὑμᾶς ξυσεβὴῆς ἐγὼ πέλω ; 

ΧΟΡΟΣ. 
ΕῚ - Ν 43 δ ον Ἁ ΜΠ τ᾿ Υ 

αἰτοῦσι μη ᾽κδοὺυς παισὶν “ἰγύπτου παλιν. 840 

ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

βαρέα σύ γ᾽ εἶπας, πόλεμον αἴρεσϑαι νέον. 

828 ὦγτοιτο Μ. ὠνοῖτο Τυατῃ. οὗ 50 δυοίου 80}011} χατ᾽ 

ἔχϑραν δηλονότι" τίς γὰρ τοὺς ἀνδρας δεόπότας ὠνοιτο (ἱτῆϊηο 

ὡτοῖτο); αἱ ἰδιηθη δᾷ βϑῖη αὰδθ ἰηΐθι φίλους οὗ κατ᾽ ἔχϑραν 

᾿ηἰθυ θα ΟΡΡΟΒΙ ΟΠ θ ΠΟῚ 5815 δὐΐθηαϊί, θὲς οηΐην αηυΐσος ἰδὲ 

Θπιθγ οί (ῬΥῸ ϑιη1ο8. Δ Ρ ΓΘ.) ἀοηνῖηοα Ὁ 510 Ῥθπθ Κυιιθθ. φιλῶν 

ὠνοῖτο Ηθττα. φίλους ὄνοιτο Βοϊθδοηϑᾶᾷο ῬΑ]ΘΥ, βρθοίοβθ ἰᾷ χαΐ- 

ἄθιη, 5604 ἰαπιθη ν. 8521 ἀοοοθῦ Παπδὶᾶθθ Π0116 ἰὼ παρθΥθ, αὖ ΠΟῚ 

ὌΧΟΥΘΒ ΙΔ ΟΥ̓, 564 ἀοΙ ΠΟΥ Τα 80 1116 5 ηΐ, 

824. 286 σϑένος μέγ᾽ ὁοπ). Μοΐποῖικο. καὶ δυστυχούντων τ’ 
Μ. γ᾽ Ταση. ᾿ΟΠοτιβ δϑρτθ ἴοσί αυοᾶ τὸχ ἀθοϊηαγθ υἱάθίαι 

οΡἱβ [ϑγθιηᾶδθ οὐβοίαα ἡ Ηθγηδηη. [46] καὶ ἴῃ ναὶ τηυϊαπᾶππι 

Ραΐαβδί. 

821. 828 μὴ ᾿κχδῶιό Μ. Οοιν. βομᾶϊν. οἰπᾶθ σόλομον 

αἴρεόϑαι νέον (οἵ. 844. 905) οδύ ῥεἰϊο 5ιιδοϊρίομο πουα οἱ μογίομίοβα 
Α ᾽ ἢ ᾽ τ 

ἰοηίαγε, τὰ παροντα κινεὶν καὶ γεωτέροις ἔπιχειρεὶν. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ κἡὶ Δίκῃ γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ. 

ΒΑΣΙΖΕῪΥΣ. 

880. εἴπερ γ᾽ ἀπ᾽’ ἀρχῆς πραγμάτων κοινωνὸς ἦν. 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰδοῦ σὺ πρύμναν πόλεος ὧδ᾽ ἐστεμμένην. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

πέφρικα λεύσσων τασδ᾽ ἕδρας κατασκέους. 830 

ΧΟΡΟΣ. 

βαρύς γε μέντοι Ζηνὸς ἱκεσίου κότος. 

829, 80 οιρέδἑία απαϊίαϊν ἀοζοηιδογίδι5 ποϑίγῖθΌ. Ουἱ πᾶθο 

ἴα δοοθρασαῃΐ αὐ 51}8. ΨΦαβύϊ 1 ἀθίθ βου θὰ8. Ορθιη ἔδυγθ ἀϊοθυθίαγ, 

ΠΟῚ ΒΘηΒουαπῦ δα βθηΐθη δὴ 81η6 Θχοθρίϊοηθ γϑύδπὶ ΠΟ ἀἸΘαΓΆΓΘ 

γϑγϑυιη 5θααθηΐθιῃ. κοινὸ ἦν (6 ἦν ἴπι τάδυτα) Μ. ΟὐΥγ. ϑορμίδπαβ. 
Μδ16 80}ο]. ἦν ῬΓῸ Ρῥυϊπηᾶ ρϑύβομδ Βαρϑῦ. 

881. 82 πόλεωδ οἵ ἐστεμμέν Μ. ΟὐοΥν. Ταγῃ. σρύμναν 

πόλεος ἀἰοῖλ φιδονπαίογος τὶς ἄθος γαωηυὶῖς ϑμρρίϊουην ογπαΐος 

(Ηδγμ.), τοὺς ἐν πρύμνῃ πόλεως οἴακα γέμοντας ϑεους, υὖ νου ῖ5 

ΑΘβοηγ]οῖβ δραίαγ, Ποίπᾶθ πέφυκα λεύδων τὰσ δέδρακατασκίουσ 

Μ. Ἐπηθμα, ΠοΡ. οὐ οί. 

888. οϑὺ οουύρῃδθὶ, βθαυθηΐζίις ΟΠΟΥ, ααδιπαθδη αὐ θ6 16 

ΟΙΟΥῚ ποίδηη ρῥτϑϑῆρθυθ βοίθιημιθ. ΒΘΡῚ δῦμπο γϑίϑαμιὶ ἀδηΐ ΒΟΡ. 

Ομ Ζ 4111, πὸ 1ηβιυοἴὰπη α6]ο Ἡδγίαηρ. ῬΟΒδῚΒ πὶ ροβὺ 828 

ῬΟΠΘΙΘ οὐ δηΐθ 829 ὑϑρὶ8 γϑύβαμῃ αἀθρθγαϊθαση ΒΈΌΡΡΙΘΥΘ. 

281---ῦϑ ῬΥΘΘΙΏΪΒΒΟΒ ὈΙΠΟΒ ΟΠΟΥ ΤΟΡΊΒαΘ ὈΙΠΙΟΠ ΘΒ ΒΘ ΣΌΣ 

Β.ΠΟΠοτηγίμῖα Οὐ 8 ῬΔῚΒ ὈΥΟΥ, 28ὅ---98, δ τὸ5 ρουϊποὶ απ86, 

ααὰπὶ ΑΥ̓ΡῚΒ δοία δϑϑϑηῦ, 60 ΘΟΏ8110 ἃ Ῥϑίαθρο δχαπὶιγαπίαν, αἱ 

ΡΘΥΘΡΥΙΠτΆτη ἤθη ΘΧΡΙ οὐθῖ, Ροβίθυιου τθ8 Θοτα βοὰν ἴῃ Αθρυρίο 

ϑοΐαβ οὐ Ῥϑίαβραμι ἀοοοθῦ ααδθ Ἰρῃοχσαραί. Ὀίθγααθ Ἰοοὰβ οομδίδξ 



ῃ ͵ 
αντ.α. 

ΠΠαλαίχϑονος τέκος, κλῦϑί μου 

ὅὃ80 πρόφρονι καρδίᾳ, Πελασγῶν ἄναξ. 
ἴδε μὲ τὰν ἱκέτιν φυγάδα περίδρομον, 

λυκοδίωχτον ὡς δάμαλιν ἂμ πέτραις 800 

ἠλιβάτοις, ἵν’ ἀλ-- 

χᾷ πίσυνος μέμυκε φρα-- 

840. ζουσα βοτῆρι μόχϑους. 

ΒΑΩΣΙΖΕΥΣ. 

Ὁρῶ κλάδοισι νεοδρόποις χαταάσκιον 
3 4 ς , 9 “ ! , 

γέῳ 9’ ὁμίλῳ τονδ᾽ ἀγωώνιον παγον. 865 

γούβίραβ απδίθυηϊβ ἀθηΐβ, αἱ ἴῃ ααΐποβ απϑίθυηοθ ααΪ ΠΟΒα 6 

αἰγια] ροβϑαηίύ. Ηδθο 4 υἱτρίηθμι βϊγρθ. Οθίοτα ἀθ ἔαρ οδυβᾶ 

οὔ ἐπρινᾶγατηὴ ἴᾳτθ. 5811---8520 ΥὙΘΡῚΒ {γ68, ΟΠΟΥ ἄπο, 67 αϑάθιῃ 

ἴγ08, ΘΒ ἄπο. [η46 8} 821 δ]ίθγαω βύϊοποιηγύμϊα νθυβασηῃ 1, 2, 2. 

2,. 8, 8, Βἰᾳυϊάθιη μἷο Ἰοοὰβ ἰῃΐθροσ οϑί, 46 αὰο ἀυθ αγ! ρούοϑί. 

880---40 μέγαν ἱκέτιν Μ. Οουτ, ϑ'ίΘΡΕ. λευχόδικτον Μ. 

λευχκόστιχτον νυϊρο. Ἐρτορῖθ οιηθπᾶανι Ηδγιηδηη. ἡλιβάτοιόσιν 

Μ. οοοβ αἰνίβιυ δ] κοπδου. α ᾽ν πέτραις ἡλιβάτοιόιν οοΟη͵. 

7611. Αἃ νοῦϑπὶ ἀλχᾷ ρογίηθί βοβο]ίοη γῇ (166. τῇ Μ. ϑοιιπι 0) 

τοῦ ὁρους. ΑΠΕΒίγΟΡμα ααθτὰ Ὀγθνΐου 80 ἀυδηὰ βίγορμα, γοτθὰ 

φράζουσα βοτῆρι μόχϑους, αυδθ ΒαΡαϊΐ δαοίου 5080111 τῷ ἑαυτῆς 

βοτῆρι σημαίνουσα τοὺς διωγμούς, ἀο]οῦὺ Κτυϑθ. Αὐ μᾶθο ἰῃίον- 

ΡοΪδύουθια τϊηΐμηθ ϑαρίπηῦ ΠΘα6, 81 Ῥϑδβριιβ Υἱγριη θα Ρδβίου 

ἄϊοὶ πϑααῖῦ, ἰᾶ6ο. ργδθοϊαυαπι βίμη]6 ΟΠ απ δηἄπιπι οδύ. φράζουσα 

ἀατηηδύὺ Ἡρίτηβοοίῃ. 

842 νέον ὃ’ ὅμιλον τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν Μ. αὅδθ6, 8ὶ ὅμιλον, 

αἱ ΡᾺῚ οβϑὺ, δᾶ βιρρΙῖοοθ Υθίουβ, ΟΡ δαάϊίαμη οοραϊδπι οἱ βϑηθίν 

το δίϊοηθια ΟὈΒοῦγδπι [οΥΥὶ πϑααθαηΐ, γνεύΐονϑ' ΒαιΆθουρου, Ηθιτη., 

γθοο, γαίονϑ᾽ Μοίποκθ. Ηἰβ οοῃ͵θούιτὶβ ἰανϑῦ Βομο οι ὁρῶ ὅμιλον 

ϑεῶν ἐστεμμένον ἱκετηρίαις , ᾳιδιπαθιαμπη 5010]. να]ραύδμι αἰ ρούαϊ! 

ἰηἰογρυθίαϊαβ 6586 υἱάθίασ, Αἱ ποῃ οΥγθαϊ ἀθυῖτη γοοθπὶ ὅμιλον 8 
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»  - -“" -- ᾿] , 

ξἔῃ δ᾽ ἄνατον τιρᾶγμα τοῦτ᾽ αστοξένων. 
πῆκλῷ ΟῚ ΕΥ. ᾿] ϊ , 

μηθ᾽ ἐξ αξλπτων καπιρρομηϑήτων πόλει 

845 νεῖκος γένηται" τῶν γὰρ οὐ δεῖται πόλις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΡΣ -" γ κ᾿ 

Ιδοιτο δῆτ᾽ ἀνατὸν φυγὰᾶν ότρ. β΄. 

ἱκεσία Θέμις “ιὸς κλαρίου. 860 
Ν ᾿ 4 7 ! ! Ν ἘΠΕ: 

σὺ δὲ παρ᾽ οψιγόνου μαϑὲ γεραρὰ φρονων 

ΑΘΒΟΆΎ]Ο δᾶ ἀθογαπι σοθίαμῃ ἰγϑηβ] ἴδηι 6886; [0 Πῖο, αὖ ΥΥ. 

224, 960, νἱγρίπαιη ἰυσρᾶπα ἋαἸοὶ τπ1}1ὶ ρϑυϑαδϑαμη δύ. [886 

ΒΟΥΡΒῚ νέῳ ϑ᾽᾽ ὁμίλῳ, ΘΧ ΑΘΒΟΏΥ] ΤΟ76 ροϑί νεοδρύποις κλάδοις 

Π]δίατα, τόνδ᾽ ἀγώνιον πάγον. Οοτγαρίθίαθ δηβαᾶπὶ ἀθᾶοεύ ϑεῶν 

ΠῸΣ νγν. 179 δαβογρίαμι. 51. οὐϊθπι βθαιθηύδ τη6] 118 ουτη 18 

ΟΠ δουθηΐ. 

848, 44 αὐτόξενος δὲ κατὰ μέν τινας ὃ αὐτὸς (ἰτημηο ἐναντίος) 

τῷ ἰδιοξένῳ, κατὰ δέ τινας ὁ γένει μὲν ξένος, τιμῇ δὲ αὐτός" 

ἐνίοις δὲ δοκεὶ ὁ φύόσει μὲν ἀστὸς; δόξῃ δὲ ξένος, ὡς Δαναὸς 

᾿Αργείοις, ἀπὸ Ἰοῦς τῆς Αργείας ἔχων τὸ γένος ῬΟΙΙὰΣ ΠῚ, 60 

Βοἰπάθ χαπρομυϑήτων Τάγη. Τλρθτογατα Ἰϑοίοπθιῃ τουοοαγῖ βο μα {2. 

840. 41 ἰδοῖτο δῆτα τὰν ἄνατον Μ. Ὅοτν. Ραυν. Θαϊᾶ 51 

ἄνατος φυγα, Θχρ οδηῦ Υ. ἴ 88ᾷ6ἃαβ.Ό. Τμθιβ αἸοΙαΥ ΒΌΡΡΙ]Ιοῦτα 

Ῥδίχοηδ, 7 ου]β αἰβρθηβαίουβ (πάντα πᾶσι κληροῦντος καὶ κραίνοντος 

5601.) ταϊηϊβίσα. Ρίπᾶ. Ο]. 8, 22 ὄνϑα Σώτειρα Διὸς δενίον 

πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις. Οὗ. Νεπι. 11, 8. Αἀάθ Ἰοθοβ ἃ Κγυβῖο 

Δ]Π]αΐοβ τὰν Ζηνὸς ὁρχίαν Θέμιν Ἐπτ. Μοᾶ. 209 (6011. 169) δὲ Διὸς 

Ὅρκος ϑορΡῃ. Ο. Ο. 1167. ΑἸ1ΡῚ Δίκην Αἰδῶς Φονὶ δββίᾷθγθ ἀϊοιηΐασ, 

848 γεραφρόνων Μ. γέρων ὧν Τυτῃ. γεραιόφρων Βυγβθδ 
Ηθυτηδημ 4111. ϑουῖρδὶ γεραρὰ φρονῶν, 6011. Αρᾶιι, 687 γεραροῖς 

ἐπίχαρτον, ῬΘΓ τοβρομπβίομθπι θχϑοίδιη. σολιὰ φρονῶν ΘΟη͵. 
ΚΑΥΒοΥ. 

7, 



ἀντ. β' ὸ 

ότρ. γ᾽. 
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’ - 

ποτιτρόπαιον αἰδόμενος οὐ πενεῖ" 
800 ἱεροδόκα ϑεῶν 

““᾿ωυ -ττ -- υὁὕυ -».»-- 

λήμματ᾽ ἀπ’ ἀνδρὸς ἀγνοῦ. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

! Ἵ 

Οὗτοι κάϑησϑε δωμάτων ἐφέστιοι 800 
ἐμῶν. τὸ χοινὸν δ᾽ εἰ μιαίνεται πόλις, 

ϑ0ῦ ξυνῇ μελέσϑω λαὸς ἐκπονεῖν ἀκη. 
Φολταις δ ὟΝ γ , δι ΠῚ , 
ἔγὼ δ᾽ ἂν οὐ κραίνοιμ᾽ ὑπόσχεσιν πάρος, 

ἀστοῖς δὲ πᾶσι τῶνδε κοινώσας πέρι. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἰ ! 

Σύ τοι πόλις, σὺ δὲ τὸ δαμιον, 870 

849---ὅ2 οὖνπερ ἱεροδόχα ϑεῶν λήματ᾽ Μ. οὗπερ Τατη. οὐ 
πενεῖ ἘΓθυτηϑηη 6 Β0Π0]10 οὐ πτωχεύσεις. ϑοααθηῃύίατα βθηθηζίδμα 
ἴῃ ππίγουβαμη τοᾶδ!έ Βομο]οι οἱ ϑεοὶ δέχονται τὰ ἀπ᾽ ἀνδρὸς 

ἁγνοῦ ἱερά, γοΥθα. ταί] 510 βιρριοῦ Ηθυθδηπ : οὐ πενεῖ καλλι- 

πότμου τύχας. ἱεροδόχα πέλει ϑεῶν λήματ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρὸς ἁγνοῦ. 

ΜΙΊΏΣ δὰ βίγζορῃδιη ὑϑϑριοθηῦ 816 ἔδυ βουιρβίβϑθ νἱἀθίασ ροδίδ : 

ἱροδοκεῖ ϑεῶν πάνδικον εὐμενῶς δέβας λήμματ᾽ ἀπ’ ἀνδρὸς ἀγνοῦ. 

γουθυμη ἱροδοκεῖν 80 ἱεροδόχος, αὖ ξενοδοκεὶν ἃ ξονοδόχκος, ἀποίαχη 

οδϑί, λήμματ᾽ ΤΌνΠΘΡΙΒ, δὶ αὐἱᾶ νἱᾶθο, τϑοῦθ βου ρβὶθ, 

864. ὅ6 πόλεως ταϑναὶέ Μαοΐποκθ. Αὐ πόλις, ᾳαοᾶ οὐΐϑπι 

Β0Π01. Βαραϊί, {πϑίαν ογαίίοηΐβ οοποίημηϊίαβ, 6Χ α0ἃ τὸ χοινὸν, 

δάνθυθιδ ο δοοϊρίθηάθπι, σόλις οὐ ξυνῇ λαὸς δοοαγαίθ ἱπίθυ 86 

τοϑροηᾶθηῦ. Ποὶπᾶθ ἐχσνοεῖν Μ. Οουν. Τύχη. 

880. ὅ7 ὑπόσχεσιν παραχρούό οἱ ἀστῶν δὲ πᾶσι τοὶϊόδε Μ. 

ΠΙυαά βορίδηιβ, ποὺ οα Πρ Υ θϑιαθηθαν. 

928---58 Βρηθ 508}0]. ἄχριτος ΘΧΡΟ ἀνυπεύϑυνος : ατδθοο- 

ΤΙΠῚ τηδ ΙΒ ΓΑ 5. ΡΟΡῸΪΟ ΟΡ ΠΟΧΙΪΒ, 4118}18 οϑὺ Ῥϑίδβριιβ, ορρο- 
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πρύτανις ἄκριτος ὧν, 

860 κρατύνεις βωμὸν, ἑστίαν χϑονὸς, 

μονοψήφοισι νεύμασιν σέϑεν, 

μονοσκήπτροισι δ᾽ ἐν ϑρόνοις χρέος 

πᾶν ἐπικραίνεις " ἄγος φυλάσσου. 876 

ΒΑΩΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

“γος μὲν εἴη τοῖς ἐμοῖς παλιγκότοις, 

8005 ὑμῖν δ᾽ ἀρήγειν οὐκ ἔχω βλάβης ἀτερ᾽ 

οὐδ᾽ αὖ τοδ᾽ εὔφρον, τάσδ᾽ ἀτιμάσαι λιτας. 

ἀμηχανώ δὲ καὶ φόβος μ᾽ ἔχει φρένας 

δρᾶσαί τὲ μὴ δρᾶσαί τὲ καὶ τύχην ἑλεῖν. 860 

ΧΟΡΟΣ. 

Τὸν ὑψόϑεν σκοπὸν ἐπισκόπει, ἀντ. γ΄. 

810 φύλακα πολυπόνων 

βροτῶν, οἱ τοῖς πέλας προσήμενοι 

δίκας οὐ τυγχανουσιν ἐννόμου. 

μένει τοι Ζηνὸς ἱκτίου κότος 886 

δυσπαραϑέλκτους παϑόντος οἴκτοις. 

παπίαν ΟΥ̓ θη 5 ΤΘρῸ8, α08 80105 Αθρυρίϊδθ τι] 68. πουθυπηΐ, 

οἰγιαΐθσα 1111 απίϊνθυβδη, αὐ ποβίθυ οἱΐπὶ Τυἀουϊοιβ, ἴῃ 86 0515 

Ροποπίθβ, δύ τοὶ πόλις, δὺ δὲ τὸ δάμιον (δήμιον Μ.). Ῥοἰὶπᾶθ 

νεύμασι οὐ χρόνοισι οἱ ἄλγοδ φυλάόσόδον Μ. ὍΟοῖΥ. Ῥαυν, 

ϑορΡῇ., ΒΟΡ. 

808 μηδράσητε Μ. Ὅὐουν. ΒΟ. 

809 ἐπιόκοπεὶ Μ. Ὅοιτν. ΒΟΡ. 

818. 14 ἱχταίου κοτοό ὦ δυσπαραϑέλκτοισ (δυόπαρϑενήτοιό 

ἷπ΄ τηδυρίη6) Μ. ἱχτίου Ὀἰπᾶ. δυόπαράϑελκτος ϑομᾶϊε οἱ τθοο. 
7 



ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

810 Εἶ τοι κρατοῦσι παῖδες «Ζἰγύπτου σέϑεν 

νόμῳ πόλεως, φάσκοντες ἐγγύτατα γένους 

εἶναι, τίς ἂν τοῖσδ᾽ ἀντιωϑῆναι ϑέλοι; 

δεῖ τοι σὲ φεύγειν, κατὰ νόμους τοὺς οἴκοϑεν 390 

ὡς οὐκ ἔχουσι κῦρος οὐδὲν ἀμφὲ σοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ότρ. δ. 880 1ἤη τί ποτ᾽ οὖν γενοίμαν ὑποχείριος 
’ 

κάρτεσιν ἀρσένων. ὕπαστρον δέ τοι 
γάμου δύσφρονος μῆχαρ ὁρίζομαι 

φυγαν. ξύμμαχον δ᾽ ἑλόμενος δίκαν 805 

κρῖνε σέβας τὸ πρὸς ϑεῶν. 

Ῥαϊοὶ δυόπαραϑέλκτους τϑαυϊτὶ γ6], αυαοᾶ Κταβα βυβρίοαίαν, δυό- 

παράϑελχτον. Αὐοίογ Β080111} τοὶς ϑρήνοις τῶν παδχόντων όυμ- 

μαχεὶ ὁ τοῦ Διὸς χόλος υἱζὰτη ϑιηιθπᾶδία δὴ νἱύίοβα Βαθαοσὶξ, 

ΠΟΙ ἴδ0116 αΙἸΧΘΙΪΒ. 

81ὅ---79 Ἰιρθβ ᾿ἰοβϑαὰθ αὐϊοαβ οὖ 1885 τϑίδυαηῦ οὐ νϑυθᾶ, 

ἐγγύτατα γένους ἄ6 118 φιὴ ϑωηί φοπογα ργοαϊπυὶ (ΤΥ. ῬΒοτπι. 1, 
2, 16), φεύγειν ἀθ γ60 ἀδαγραίαμι. γόμῳ πόλεως Θυτη δῃξθοθᾶθη- 

ΠΡὰΒ ἡυμρθηᾶα 6886 νἱᾶϊὺ Μδυκβοθθῆο!. νόμῳ, πόλεως ὈΪϊπᾷ. 

τίσδ᾽ ἀν τοὶό (τοῖσδ᾽ 860.) ἀντιωϑῆναι ϑέλει ΡΥ. ϑέλοι 866. οὐ πιοχ 

ἔχουσιν χκῦροό Μ. 

880---8ὁ4 ὑποχέριοόσ οἱ κράτεόιν Μ. ὑποχείριος ΒΟ». κάρτεσιν 

Ηθἰπηβοθίβ ΤΘΒΡΟβομΐβ οασβα, Ποὶπᾶθ μῆχαρ ὁρίζομαι γάμου 

δυόσφρονοό φυγαὶ Μ. φυγὰς ΒΟΡ. φυγᾷ Νῖοί. βουῖρβὶ φυγάν 

(ᾳῃοα οἰΐαιη Ηθαϊῃϊαση Θοη͵θοῖδθθ νυ] 460) οὐ γϑῦρὰ δα ἰσδηβροβαΐ, 

᾿ 

αὖ οὐ Ἰοοὺβ δη ποίϊοαβ οὐ Τ65 ἴρβᾶ βυδάθθδηΐ, πθ ὑπαότρον ΟἿΠῚ 

μῆχαρ οὐ γάμου δύσφρονος οὰτη φυγάν Θοπήαηροπᾶα νἱἀθγθηίαγ. 

50801. μηχανήδσομαι φεύγειν δι’ ὁδοῖ μακρᾶς τὸν γάμον. οἱ γὰρ 

μακρὰν ὅδον φεύγοντες δι ἀότρων δημαίνεόϑιαι (οἵ. ἨΘΒγΟΆ. ἀότροις 
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ΒΑΣΙΖΕῪΥΣ. 

880 Οὐκ εὔκριτον τὸ κρῖμα" μὴ μ᾽’ αἱροῦ κριτήν. 

εἶπον δὲ καὶ πρὶν, οὐκ ἄνευ δήμου τάδε 
φῳ, - ᾿ 

πραάξαιμ᾽ ἂν, οὐδέπερ κρατῶν, μὴ καὶ ποτὲ 
᾿ ! - 

εἴπῃ λεως, εἴ ποὺ τι μὴ τοῖον τύχοι, 400 
«ς ! -“» 2 . , Ρ.] 

ἐπηλυδὰας τιμῶν ἀπωλεσας ποόολιν΄. 

ΧΟΡΟΣ. 
τι ΄- 

8900 ᾿ἥμφοτέροις ὁμαίμων ταδ᾽ ἐπισκοπεῖ ΠΑΡΕΣ ὦ 

Ζεὺς ἑτερορρεπῆὴς, νέμων εἰκότως 

δίκαν μὲν κακοῖς, αἴσια δ᾽ ἐννόμοις. 

τί τῶνδ᾽ ἐξ ἔσου δεποπένων μεταλ- 405 
-Ὁ Ν , », 

γεῖς το δίκαιον ερξαι:; 

δημειοῦσϑιαι) ἔλεγον (1. ἐλέγοντο). ΒΘΏΘ, ἰδ αυοα ΟΠΟΙΒ θἃ 

αἸοιῦ ααδ ἔδοιί, ποὴ αἀ88 ἔδοίαγιΒ οϑύ, οὖ τηδυϊτηδτα ἔπιρϑηι ποία 

φυγὴ ὑπαότρος, ἀϊοίατπι αὐ κηρύκων ὑπο μολεὶν ν. 228, ὑπὸ φανοῖ 

πορεύεσϑαι ΧΘηΟρΡΙ. Β6Βρ. [ιδοβᾷ. Υ͂, 1. 

881--89 χαὶ μήποτε Μ. μὴ καί ποτε Οδπί. χοὺ μήποτε 

τηϑ]αθυαπί Ὑ ον ἀβυγοσιι, Ηθτπηδηῃ. εἴπουτι χαὶ μὴ τοῖον τυχϑῆ 

οὐ εἰπηλυδαό Μ. Ῥεϊοίο χαὶ, Τατῃ. τύχῃ, Ῥογβοῃ τύχοι. Ηδθο 

τθοίθ Ρ61 ΘΌΡΘΙΙἰβηιατη ΘΧρομΪ ΑΡΥΘΒΟῊ οἴ τὶ ἀλλο, εἴ τι ἕτερον 

δυμβαίη. 9011. ΗΘ βγΟΠ, τοῖον" οὕτως ἀγαϑον. Τμυο. ΥἹΙ, 14 ἣν 

τι ὑμῖν ἀπ᾽ αὐτὼν μὴ ὁμοῖον ἐκ 87», ὉὈὶ ἰάπιθῃ ργαθοθᾶϊι τὰ ηδιότα. 

Ηϊο μὴ λῷον, 9011]. ῬοΥβ. 5626, οοῃ͵θοῖϊῦ Βουρῖς, κάμοιρον Μείμθκο. 

890---92 ἀμφοτέρουό Μ. Οὐ. βομᾶϊα. αἀμφοτέρωσ᾽ ὁμοιῶν 

ἰῃρθηΐοβο ᾿Ηθίπιβοθίμ, Ποὶπᾶθ ἄδικα μὲν κακοὶδ, ὅσια δ᾽ ἐννόμοιδ 

Μ. οὐ οἀ4., αὑδ β'ομϊ, ἱπίθγργθίαςαν ᾿τη8115 ᾿η]ϑυϊαθ, 5018 

δαΐθηῃ βαπούϊδι8β ργδθιηῖδ᾽, ΘΡῸ ὙΘΥΘΟΥ Π6 πΠοῃ :πίθ]Π10Ὶ ροβϑιηί. 

ΟὐοΥτοχὶ, αὖ ρούαϊ, 84 δηποϑίῖοα γοϑρίοἶθηβ. Ηδιμηβοϑίῃ ἀϑλια 

μὸν κακχοῖςγ 11}15. ΔΙΣἴ6Υ Θοπδυϊ τι 5. 

898. 94 μοεταλγεῖν ᾿Ῥοδὺ Δ] αὐἱᾶ ἄο]ογθ, ροθηϊξουθ᾽ ἱπίογρτο- 
ἰααν Ηϑε. Εδβὺ ροίϊι8 ἐπ ροδίονηι ἀοίογε, ξαύαν!β ΔηρῚ. 

7 
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ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

8950 Δεῖ τοι βαϑείας φροντίδος σωτηρίου, 

δίκην κολυμβητῆρος ἐς βυϑὸν μολεῖν 

δεδορχκὸς ὄμμα, μηδ᾽ ἄγαν ᾧνωμένον " 

ὅπως ἄνατα ταῦτα πρῶτα μὲν πόλει, 410 

αὐτοῖσί 8’ ἡμῖν ἐχτελευτήσει καλῶς, 
400 καὶ μητε δῆρις δυσίων ἐφάψεται 

μήτ᾽ ἐν ϑεῶν ἕδραισιν ὧδ᾽ ἱδρυμένας 

ἐχδοντες ὑμᾶς τὸν πανώλεϑρον ϑεὸν 

βαρὺν ξύνοικον ϑησόμεσϑ᾽ ἀλάστορα, 416 

ὃς οὐδ᾽ ἐν “Αιδου τὸν ϑανοντ᾽ ἐλευϑεροῖ. 

400ἁ μῶν οὐ δοκεῖ δεῖν φροντίδος σωτηρίου; 

ΧΟΡΟΣ. 

Φρόντισον καὶ γενοῦ πανδίκως 

εὐσεβὴς πρόξενος" 

τὰν φυγάδα μὴ προδῷς, ἡ 420 
τὰν ἔἕχαϑεν ἐχβολαῖς 

410 δυσϑέοις ὀρμέναν᾽ 

897 ὠνωμένων Μ. φνωμένον Ῥοΐδοπ. φμαδὲ οὐγιοίαίε οαἰὲ- 
φαμίθηι. 'ΤΥΘΉΒ]δῦϊο ῬΓΟΥΒΒ. ΑΘβοῆγ]θα, τϑοΐθαθθ Κ'ο {211 ΘΟΠ]. 

δινούμενον ΒρΥΘΥΘΥαηῦ το, ϑαρτα βαϑείας φροντίδος ἃ δεῖν πιο 
8. βυϑὸν Ῥοπᾶογο, ν. 406 ᾿πάϊοῖο οϑύ. 

408--ἢ ϑησόμεϑ᾽ οἱ ὡσ οὐδὲν ἄιδου Μ. Οοττ. ΥἹοῦ. οὐ βέθρῃ, 
Βοῖπᾶάθ μῶν ὅοι Ἠθίπι. μῶν οὖν Ὀϊπᾶ. 

884---.406δ Ο,ΟΥ͂Ϊ Βχορθ ἱπίογροπαηζῦ ΑαΪΙ ΓΘ 618. ὑγΙΠΙΘΥΥἹ, 

ΒΒ] οἱ απύαχ θ᾽ υαδάθτη {γϊπιθίυὶ ἀπάθοίμι, ΡῥΥτηο οὐ αἱζίπιο γϑῦβα 

᾿ΠΘΥ 56 ΤΟΒΡΟΠΘΠΕΡΙΒ. 
ς ω 

408-10 σπροδῶσ οἱ ορομέναν Μ'ι Οὐ. Ῥαχη. οἵ Ρϑδαν. 
ν ἐ 

τς τῳ εαιι 
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Μηδ ἴδῃς μ᾽ ἐξ ξδρᾶν πολυϑέων ἀντ. α΄. 

δυσιασϑεῖσαν, ὦ 

πᾶν κράτος ἔχων χϑονός. 425 
γνῶϑιε δ᾽ ὕβριν ἀνέρων 

410 καὶ φύλαξαι κότον. 

ἱ » 4 , - , 

η τι τλῆῇς ταν ἱκέτιν εἰσιδεῖν ότρ. β΄. 
᾽ ἘΠῚ ’ , . 2 , ᾿ 

απὸ βρετέων βίᾳ τ᾽ αγομέναν δίκας 480 

ἱππηδὸν ἀμπύκων 

πολυμίτων πέπλων τ᾽ ἐπιλαβὰς ἐμῶν. 

420 σϑι γὰρ, παισὶ τάδε καὶ δόμοις, ἀντ. β΄. 

ὁπότερ’ ἂν κτίσῃς, μένει ἄρ᾽ ἐχτίνειν 435 

ἀντέρροπον ϑέμιν. 

ταδὲ φράσαι δίκαια Διύϑεν κρατη. 

411. 12 ἐξ ἕδραν οἱ ῥυσίαό ϑεῖδαν Μ. πολυϑέων Ῥτορίον 

ΤΘΒΡΟΠ 8105. ᾿Ιοϑη δ βυιβρθοίσμη οϑί. σανϑέων Ηροιβοορίῃ, σου- 

λυϑέων φτούα!ι Καυδβθ. 

416. χοότον, ἀθογίηι ἱγάπι. τὸν τοῦ Διός 8680]. 

ἅ10--19 μήτι τ᾽ ἀαΐόσταν ἱκετιν Μ. οἶμαι μήτι τλαίης τὰν 

ἱκέτιν «τοᾶγρο Μ. Ὅοιν. Ῥαυὰν. Ποίηᾶθ Ἰοροθαίαν βίᾳ δίκας ἀγο- 

μέναν, αὰ8δ8 ὑγδβροϑι! αὖ οὐ ῃθίῖοδ ΓΘ ΌΙΓΘΥΘ τ]1 υἹ ἀθδηΐίατ, 

Ροβὲ βίᾳ ἰμβουίο τὸ. Μὸχ σολυμήτων Μ. Οὐοτν. ΤΌΣΠοΘΡαΒ. τὰς 

δὲ. . ἀγεόϑαι ἱππηδὸν πλοκάμιωων ϑϑρύ. 807. 

421, 22 ὁποτέραν οὐ μενεδιδρειχτείνειν Θ΄ ὁμοίαν ϑέμιν Μ. 

μένει ἴάρει ᾿κτίνειν 61 416. ὙΥὉ]]. μένει δορὶ τίνειν Βοϊδβοπϑαθ 

Ηθυιηδηῃ Ἀ}1]|. ϑουῖρϑὶ μένει ἀρ ἐκτίνειν. Ντα Θὰν θ6110 ροιίβ8ὶ- 
ΤΌΤ, ὩΘαὰΘ 81118 οδδιηϊύαιθαβ πᾶθὺ ᾿πϑηΐαῦ, πὸὰ ῬΘΥβριοῖο. 

Βοῖπᾶθ ὁμοιΐαν ϑέμιν ΚΙαῦδοη Ηθτῃ. Ορίϊπηθ ἀντίρροπον Ηοίπι- 

Βοϑίῃ. δίκαιόν ἐότιν ἀποδιδόναι ὁμοίαν δίκην" ᾿αἴκε πάϑη τά 

κ᾿ ἔρεξε, δίχη δ᾽ ἰϑεῖα γένοιτο᾽ 5680]. 
͵ 
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ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

Καὶ δὴ πέφρασμαι. δεῦρο δ᾽ ἐξοκέλλεται" 

420 ἢ) τοῖσιν ἢ τοῖς πολεμον αἴρεσϑαι μέγαν 

πᾶσ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγκη, καὶ γεγοόμφωται σκάφος (0 

στρέβλαισι ναυτικαῖσιν ὡς προσηγμένον. 

καὶ χρημάτων μὲν ἐκ δόμων πορϑουμένων, 

ἄτην γεμίζειν καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι γόμου, 

480 γένοιτ᾽ ἂν ἀλλα κτησίου Διὸς χάριν. 445 

καὶ γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ καίρια, 

420. 21 ΟἸαυὶς οοπιραοία 68εὲ φιαϑδὶ παυὶς πιαοϊηῖς παινἐοῖς 

αὐάμοία οἰ αὐἀϑδίγίοία. ἩδΒΥΟΒΪὰ5 δτρέβλαι ναυτικαί" τὰ ξύλα τῶν 

νεῶν, ἐν οἷς διασφηνοῦνται γομφούμεναί(ι), ἴτατιο τὰ ξύλα τῶν νεῶν 

ἐν αἷς ἀνασφηνοῦται γομφούμενα. δῖ. Ριπᾶ. Ῥγ. 4, 11 εἰς δὲ 

κίνδυνος χρατεροὶς ἀδάμαντος δῆσεν λοις ; Οθίθταμα προσηρμένον 

8041. Ηθγτα. ἡρμοσμένον Τήποϊκο, (στ. Ε. ῬΆΪΟ]. 1868 μ. 229). 

Ῥοβύ 4217 Ἰθρθθδίαν. νΘΥΒΒ. ααθ δηΐθ 488 ᾿ΠΒΘΥαΐ, ΠΟ ααΐῃ ΠΟΟ 

Ἰοοο ἔδυ! ροββϑύ, 8684 1110 Ὡθοθββδυϊαβ οὐδῦ. 

428. 29 χρήμασι Μ. Βθοίθ χρημάτων ταᾶγρο Μ. ΠΙυᾶ δ" 

ἰἸῃογρτθίθ δᾶ γεμίζειν Ὑ6] γεμίζων δαδοτίρίππιη νἱἀϑίατ, δώμασιν 

ειὲν χρημάτων πορϑουμένων Ηθττη. Τοἰπᾶθ ἄτην γε μείζω χαὶ μέγ᾽ 

ἐμπλησαό γόμου Μ, τοῦ Διὸς ἐμπιπλῶντος χαὶ γεμίζοντος ἄτης 

τὸν γόμον (δι ἄτην τοῦ γόμου ἢ) 8680]. 1πᾶ6 ἀτης δ᾽ γόμον ΤΌΣΗ, 

ἄτης τϑὸ μείζω καινὸν ἐμπλῆσαι γόμον, Ροϑὺ 480 ὑγδηϑροβίία, Ἠθσιη. 

Ηυπο νϑυβαμ οὗ ἴοΧχ 488 τποϊηῖβ ᾿ἱπο]αβὶὺ Ὀϊπμα. Ἐχ Β0Π0]10Ὸ 

γομίζων ἄδοιν! ΚΥαβθ. οὐ βθηϊθηίία οὲ οομβίγιοθοπ οἰδυα᾽οαπίθ. 

βουῖρβὶ ἀτὴν γεμίζειν καὶ μεγ᾽ ἐμπλῆσαι γόμου, φμαθ ἀαπιρμην 6α:- 

ρίοαπε εἰ σιηνμίοηί οορία, ἴῃ ααϊθὰβ ἄτην 6888 )αοίεσαπι Ῥγᾶθοθ- 

ἀθηςα 5815 ἀοοθηῦ. Εαη οχροαϊδοτα μᾶθὺ ογαηῦ, 851 ἀοϊοία 
- ΄ ᾽ ᾿ ν 

Υἱγρα]α 8018 γένοιτ ἂν αλλοις. 
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γένοιτο μύϑου μῦϑος ἂν ϑελχτήριος " 

λεαντὰ ϑυμοῦ κάρτα κινητήρια. 
ὅπως δ᾽ ὅμαιμον αἷμα μὴ γενήσεται, 

480 δεῖ κάρτα ϑύειν καὶ πεσεῖν χρηστήρια 4δ0 

ϑεοῖσι πολλοῖς πολλαὶ, πημονῆς ἄκη. 

ἄνευ δὲ λύπης οὐδαμοῦ καταστροφὴ, 442 

ἢ κάρτα νείκους τοῦδ᾽ ἐγὼ παροίχομαι" 

ϑέλω δ᾽ ἄϊδρις μᾶλλον ἢ σοφὸς κακῶν 

482. 88 ϑελκτηριοιό οὐ ἀλγεινὰ ϑυμοὺῦ Μ. ΠΙυὰ οοτ. Τατη. 

γοιβασιη 86465 ρουμηαΐδηααβ ραϊαρδηῦ οι ῬΑ]οΥ. ει ἀλγεῖν 

ἃ ἤφργα. ΜΙπὶ πᾶθο ἴῃ ππίνοιβαπι ἀϊοία δὲ ἀλγεινὰ ὁΧ λεαντὰ 
ογέαμῃ νἱἀθαίαν, 0011. Ἡ το. 8, 142 λεῆνας τὸν Μαρδονίου λόγον. 

Ῥγοιη. θ44 λείοιόι εὐϑοις. 

484--ὃὃ0 Οὐορηδίαβ Βδῃρ τ 8 ΘΧΡΙΔΙῚ πθααϊύ. Ηδηο Βθη θη), 

αὐδιὴ ΔΙΡΟΙΘη ΟΣ ΠΘΧῸΒ ΤΘαυγοθαΐ, οἰθρϑηΐοσ (ἸΏ ΟἸΏΪ18 

Θδ88) ΒΆΡΡΥΪΝΩΙ ποίαν δομαϊ,. τῆς προσδοκωμένης πημονῆς ἄκη 

8080]. δεῖ χαρτ᾽ ἀρᾶσϑαι διβρίοαϊαν Μρίῃθᾷο. 

487 γροβύ 427 Ἰθροραίυσ.0. ῷυθῃὴ ψϑύϑαη ἰοὸ ᾿ῃΒΘΥΘη τὴ 

6886, γΘΥϑαθτη Βθαπθηὐαπη βθηϊθηϊα αἸ]Ιρθηΐο ῬΟΥΡΘηΒα ΤΉΪΠ] 

αἀθμιοηδίγαγο νἱἀθίαν. Ηοο θηΐπη αἰοϊύ τὸχ: ϑέηε ἀαηιῆο ᾿ς αὐϊγὶ 

πεφμῖ!, μὲ (η, αὖ γἱἀοίαγ, ΡΥ. ὴ 8500. Μ.) ναἰάο ὁρ0 αὐ ἰμεγι5 σοη- 

ἰγουθνδίαε παίμγα αὐθῦτο. Ομρὶο αμίθηι υαΐος ἐφηαγι5 μοίζιις 6556 

φιαην ηἠναίογην δαφας : εἰναην γτὸ5 ὑθηα θυθηΐαὶ ργαθίον ορϊηϊοηθηι 

ῃιθαΉΙ. μάντις ἀποβαίην φαῦλος 5080]. Ηδθο δαΐθῃι ποη ἰμίθ]16- 

ΒΟΙΘηζαΣ, ὩΪδὶ ρυδθοθάθυθί τ] πὶ ργαθαϊοίίο οχ ποβίγα μαΪὰ5 

Ἰοοὶ ᾿οοηβθ  α]10Π6, ᾳαϑπὶ οὐϊδηη ΠΠΙΊΘΥΟσ τη ταῦϊο οοηβνηαί. ΝΙΗΙ 

ΡΒ 6886 ρᾳΐο Θοηοούθτα γεῖχος τοῦτ᾽ ἐγώ : πᾶτῃ παροίχομαί τινος; 
αὐ ἁμαρτάνειν παραπλάζεσϑαι παραπίπτειν, Οαϊη Β᾽ΘΠΘΕνΟ ᾿πηρΊΓΣ 

οὐδ Εαγρ. Μορά. 9956 δύστανε, μοίρας ὅδον παροίχει, ἊΡῚ ποὴ 

πὰρ Βθηϊθηϊδθ ἀδίηπο ρμοβὲ μοίρας ᾿πίθγριπρθγθίασ. Οδέθγαμῃ 

ἡ κάρτ᾽ ἄνοικτος Ἠργηδηη, μΠΟΟ γϑῦϑιι δηΐῖθ 441 ροβίΐο οἱ πὴ ὐρρθὴς 

Ρθυβοπδθ ἐσ θαΐο. ΑἸ ἃ]1ὰ. 



- Υ Χ 440 εἶναι" γένοιτο δ᾽ εὖ παρὰ γνώμην ἐμῆν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Πολλῶν ἀκουσον τέρματ᾽ αἰδοίων λόγων. 455 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

ἤχουσα, καὶ λέγοις ἂν" οὐ με φεύξεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔχω στρόβους ζώνας τε, συλλαβὰς πέπλων. 

ΒΑΗΣΙΖΕΥΣ. 

τάχ᾽ ἂν γυναικῶν ταῦτα συμπρέποι στολῇ. 

ΧΟΡΟΣ. 

4485 ἐκ τῶνδε τοίνυν, ἴσϑι, μηχανὴ καλή. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

λέξον τίν᾽ αὐδὴν τήνδε γηρυϑεῖσ᾽ ἔσει. 460 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ μή τι πιστὸν τῷδ᾽ ὑποστήσεις στόλῳ, 

442 Εἰ ἤαοο αμάϊοϊ, πδηια γοἰϊψα πιὸ Κμσὶθηΐ. 

448 στρόφους ϑρδῃμοίμι. ζῶναδ τὸ Μ. ζῶνας τε συλλαβὰς 

πέπλων ἀντὶ τοῦ αἷς ζώννυμαι καὶ τοὺς πέπλους συλλαμ βάνω 
ΗἩθβυ ἢ. 

444. 4ὅ τύχαν γυναικῶν ταῦτα δυμπρεπῆ πέλοι Μ. τύχῃ 

Ταγπ. τάχ᾽ ἀν ΜΑυκΒΟΒΘΗ͂ΘΙ. χάρτ᾽ ἂν οοη]. Μοΐποϊςο, ᾳαοᾶ βᾶπθ 

πι8}}16 πὶ. γυναικὶ Ἠογαδπη. συμπρέποι πέπλοις Ἠγίπηρ. βου δὶ 

δυμπρέποι ὅτολῖ. Ἰ)οἰπάθ χαλεὶ Μ. Οοττ. ΤΌΤΗ. 
Ὁ 

440. 41 λεῖον, ϑαρτα ἃ βογὶρίο 6, Μ. γοϊαϊίϊπθ λῦσον ὕ 

γηρύειν δ᾽ ἐρεῖς Μοίποκθ, ποὺ ἴδῃ μουῖρηταβὶ ἀπᾶπη μαββίνα 

ΔΟΥΪΒ.ϊ ἔοσπιδ οθηβαβ, απᾶθ Θομθοίαγα ποίαν τιν᾽ αὐδὴν τϑαυΐγοῦθ 

νἱἀοίαν, Ποὶπᾶθ ὑπὸ στήσει Μ. Οουτ. ὙΥ 6}], 
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ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

τέ σοι περαίνει μηχανὴ) συζωμαάτων ; 

ΧΟΡΟΣ. 

νέοις πέναξι βρέτεα κοσμῆσαι τάδε. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

400 αἰνιγματῶδες τοὔπος " ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐκ τῶνδ᾽ ὕπως τἀχιστ᾽ ἀπάγξασϑαι ϑεῶν. (65 

ΒΑ͂ΣΙΖΕῪΥΣ. 

ἤχουσα. μαστικτῇρα καρδίας λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ξυνῆχκας " ὠμμάτωσα γὰρ σαφέστερον. 

ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

Καὶ πολλαχῇ γε δυσπάλαιστα πράγματα, 

400 κακῶν δὲ πλῆϑος ποταμὸς ὡς ἐπέρχεται" 

480 πίναξιν Μ. καινοῖς ἀναϑήμασι τὰ ἀγάλματα τῶν ϑεῶν Ἷ γάλμ 
κούμηδω 8080]. 

450---ὅ62 ἀλλὰ πῷσ φράδον Μ. Ἐπιθμάανίε ΑΡΤΘΒΟΗ, 60]]. 

Ῥγομῦ, Θ07 οὐκ ἐμπλέκχων αἰνίγματ᾽, ἀλλ’ ἁπλῷ λόγῳ. Ῥοϊπάθ 

μαχκιότηῆρα Μ. μαόστιχτῆρα Αὐταῖαβ Ἰ1πη4. 4111. ΕἾχ 56 Π 0110 ἡκουόα 

λόγον χαρδίας δηχτιχκόν ἱποδυΐιτιι5 δαχγιότῆρα Ἠθτπιᾶππ. [π ἱπιᾶ 
Ραρὶπα Μ. αἀδογὶρίαπι παροϑὺ μαχκιότῆρα ἰόν. Ηδβυ μα μακιστήρ᾽ 

βέλος. Δα Πογὰμη τηθπΐθμι 1ἃ ρϑηῦβ [6]1 απο ]Ἰοηρ ββίπιθ ͵δοῖ 

Ροβδὶῦ ργορτί ἰἴΐα γοοαυὶ οχίβύϊπηαι. ϑίθρμαπαθ. Νϑαχθ ἰδπιθῃ ῬΤΟΡ Ρ ᾳ 
ἸΙΡτοσατα βουϊρίαγα ἔδγθπᾶα υἱάθίαν. 

484. δὅ καὶ μὴν Μ. μὴν ἄρ!ονιὶ Ταγη. Απ σολλαχῇ Θχρυ]ΐ 

γοσθὰ ἔὈΥη86 ἰδ 1086 ὃ γρούθαη 455 ἀδημαραπὺ Βοίῃα οἱ 

Ηατίαπρ', βαστῃ μού ᾿παἀϊοίαμη βϑουθὶ απδῖη ΑΘΒΟΉΥἹ οοπϑιθία- 

αἴπθιη ἃ 5᾿ τ]ὰ πὰ Οἰπλ α]δίϊομθ ΠΟ ΔΌΠΟΙΓΘΠίθιη. 
γα 



δ2 

ἄτης δ' ἄβυσσον πέλαγος οὐ μάλ᾽ εὔπορον «τ 

τοῦδ᾽ ἐσβέβηκα, κουδαμοῦ λιμὴν κακῶν. 

εἰ μὲν γὰρ ὑμῖν μὴ τόδ᾽ ἐκπιράξω χρέος, 
μίασμ᾽ ἔλεξας οὐχ ὑπερτοξευσιμον" 

4060 εἰ δ᾽ αὖϑ᾽ ὁμαίμοις παισὶν «Αἰγύπτου σέϑεν 

σταϑεὶς πρὸ τειχέων διὰ μάχης ἤξω τέλους, τὸ 
πῶς οὐχὶ τἀνάλωμα γίγνεται πικρὸν, 

ἄνδρας γυναικῶν οὕνεχ᾽ αἵἱμαξαι πέδον ; 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη Ζηνὸς αἰδεῖσϑαι κότον 

400 ἱκτῆρος ὕψιστος γὰρ ἐν βροτοῖς φόβος. 
σὺ μὲν, πάτερ γεραιὲ τῶνδε παρϑένων, ἀδυ 

κλάδους τε τούτους αἷρ' ἐν ἀγκάλαις λαβὼν 

βωμούς τ᾽ ἐπ’ ἄλλους δαιμόνων ἐγχωρίων 

ϑὲς, ὡς ἔδωσι τῆσδ᾽ ἀφίξεως τέχμαρ΄ 

410 πάντες πολῖται, μηδ᾽ ἀπορριφϑῇ λόγος 
ἐμοῦ" κατ᾽ ἀρχῆς γὰρ φιλαίτιος λεως. 486 

461 ἐσέβηκα Μ. ἐσ βέβηκε Τατη. ῬυΥϊπδηὶ ΡΘΙβοπᾶπι Γοδολίαν 

ϑομῃαί. 

4600 ὁμαίμουό Μ. 

406 σὺ μέν Βρθοίαί «ἃ 68 ατιὰθ ἰηΐγα νἱγρῖπίθιιβ Θοταπηοηὰ- 

ὈΠ, φαδηγαπδαπ) 111 ΠΟ Δ ὑμεῖς δὲ ᾿ποϊρίαηὖ, απᾶθαὰθ 86. ἰρϑιιπη 

[λοϊαχαπι 6586 ΡτοιθΡ θπν, ἐγώ δέ ν. 5803. 

407. θ5 ἀΐῴ, ἱ. 6. αἶψ’, ἐν ἀγκάλαις Μ. ἀψ Ηφτγιπδπῃ, οἰΐδπι 

ΥΘΥΒ ΒΡΡΙ]Θίο αὖ Οοραΐα τὲ μᾶρθγθί απὸ τϑἔθυγθίασ, στεὶχ᾽ οὖν, 

πάτερ ἰθπίανογαί βοηάις, σοῦ γυν Μ. ϑομινιαν, Κυιιβθ. βῥουνδίϊβ 

486 πα} ]8ΠῈ ΘΟΥρίθ] 86. 5 5 ΡΙ Οἰ πο τιον θηΐ, αἶψ’ τησιίαν! ἴῃ αἱρ’ 

οὐ ρμοβύ βωμοὺς ΔΙζογιιηι τὸ ἰπβουῖ, [6 ΡΥΟΥΒ τὸ ἰγαἠθοίίοη9 

Ἰοσιπια νἱάθ δά Ῥχοιῃ. 42. 

410 ποῦθε υεγῦα 7αοϊαμίμν ἴῃ πιθ. ψόγος Θοπὶ. Οοῃίηρίοπ. 

Τα οομΐ. ῥέψω πέτρον τάχα ὅου λιν. Ογο!. 51. 
ν εἐ 



Ὁ) 

4 ν ἔφ Ἂν 2 ἢ 3 γ᾽. ἢ 
καὶ γὰρ ταχ᾽ ἂν τις οἰκτίσας, ἰδὼν τάδε, 
[τὴ Π τὶ ! " ! 

υβριν μὲν ἐχϑήρξδιδν ἀρσενος στολου, 
ς » δ΄ «ἂἱ » -“ ᾿] , 

ὑμῖν δ᾽ ἂν εἴη δῆμος εὐμενέστερος " 
- »Ὕ ! Ἔ -“ 

4τῦ τοῖς ἡσσοσιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει. 

ΖΝ ΜΟΣ. 

Πολλῶν ταδ᾽ ἡμῖν ἐστιν ἠξιωμένα, 400 

αἰδοῖον εὐρεϑέντα πρόξενον λαβεῖν. 

ὀπάονας δὲ φραστορᾶς τ᾽ ἐγχωρίων 
! « ὟᾺ - ! Ὁ 

ξυμπεμψον, ως ἂν τῶν πολισσούχων ϑεὼν 
ΟΞ ! [εἰ 

480 βωμοὺς προναοὺυς καὶ [πολισσούχων] ἕδρας 
[͵ 3 ! “ΠΝ Ὧ" ὙΠ 

δυρωμξν, ἀσφαλδιὰ δ᾽ ἢ δι ἀστεως 4θῦ 
-»ὝἬ , 

στείχουσι. μορφῆς δ᾽ οὐχ ὁμόστολος φύσις " 

Νεῖλος γὰρ οὐχ ὅμοιον Ἰνάχῳ γένος 
Ξ Ἔ, , ! 

τρέφει. φύλαξαι μὴ ϑράσος τέκῃ φόβον. 

4172 οἶχτού εἰδιδών Μ. εἰχὸς Τατη. Επιοηᾶδνι Ηδυπιδηη. 

4171 εὐ ῥέοντα προσξένον Μ. πρόξενον Οδπίοι. εὐρεϑέντα 

Ῥούβοη. 

480. 81 ΤΑΡγαυαμη δα νΘΥΒΌΠῚ ΘΙ ΒΘΙΙΟΥΘΙΩ ΘΡΘΥ 8586. Ρῥδίθί. 

πολυλλίτους Βαυΐον, Βοϊδδοπαάθ. σπολυξέστους Ηθδτπι. πολυστεφεὶς 

Ηατί. πολυχρύσους Ἰζτιιδθι. ὡς ἀν ϑεῶν πολιόδούχων ἕδρας, 

γϑ]ἰα αἷθ 6δ᾽θοί8, Βοίμθ. ἢοίπάθ αὐφαλείαό δὲ Μ. Οοτν. Τιη. 

484 πὸ αμάὐαοϊα πη ραυονοηι υϑγέα!. ἸΤιοοῦτη ΡΥΟΥΘΥ 1416 ΠῚ 

6886 56 η810 ΕἸ ρ'ϑυ, ΟΡρροβιτ] 015 δοῦτηθη γούππαϊ Η θυ πὶ ἱπίου- 

Ργϑίαιο “π τηϑᾶ διδοῖα πηϑύμπι οἰνιθαβ ἱποαίαί. Ορροβίϊαπι 

0110 16} πᾶ, αἀπὰᾶ8 ΠΟΠΠ1]]15 Ρ] οι, οοηθοίασα φόνον. ΕἸΧ 56 ΠΟ] 10 

(ἢ ϑαρρῆσας μόνος ἀπελϑεῖν φοβηϑῶ ὑπὸ τινος, Θἰϊδιηδὶ Ῥδ]θῖο 

οὐ Ηρ πηβοθίμϊο Θοποθάδβ ῥυϊτηϊζα5 101 βουϊρύπαι ἔπῖ5θθ φονευϑ ὦ; 

ὑδῖθη πΘ 510 αὐ]άθπι οἰβοϊθίαν ὀχ 586. ν. 1. φόνον, 864 γΘ Βα τι ΠῚ 

484. 8ὅ 5οηΐθηα ἴῃ ὉΠ υβατη θα ϊΐα οὐ. 
γὰ 



Ὁ4 

48ῦ0 καὶ δηὴ φίλον τις ἔχταν᾽ ἀγνοίας ὕπο. 

ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

στείχοιτ᾽ ἂν, ἄνδρες" εὖ γὰρ ὁ ξένος λέγει. δ0ὺ 

ἡγεῖσϑε βωμοὺς ἀστικοὺς, ϑεωῶν ἕδρας" 

καὶ ξυμβολοῦσιν οὐ πολυστομεῖν χρεῶν 

ναύτην ἄγοντας τόνδ᾽ ἐφέστιον ϑεῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

400 Τούτῳ μὲν εἶπας, καὶ τεταγμένος κίοι " 

ἐγὼ δὲ πῶς δρῶ; ποῦ ϑράσος νέμεις ἐμοί; δ05 

ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

κλάδους μὲν αὐτοῦ λεῖττε, σημεῖον πόνου. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ δὴ σφε λείπω χειρὶ καὶ λόγοις σέϑεν. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕῪΥΣ. 

λευρὸν κατ᾽ ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

400 καὶ πῶς βέβηλον ἂν πέδον δύοιτο με; 

487. 88 ἀστίντουσ Μ. ἙἘπηομᾷ, Τα. Ποίηᾶθ δυμβόλοισιν 

Μ., αυοά ῬΙοπι. 487 ποη 88 0185 ὑποίασ. Βθοθρὶ Ηθγπδηπὶ ὁ0η- 

θούαγαπι ἔυμι βολοῦσιν, 6011. δορί. 880 (882). 

498 χειρί βΒῖνα ᾿ ρΡοίοβίδεϊ᾽ ἱπίογργθίασίβ, βῖνθ ᾿τη8ΠῈ8 βρη ῇ- 

δἰ, νὰ]4θ τηο]θδίππι οϑύ. χειρέα λόγοις δ ΔΙοἸκοπδον ἴῃ 

Β0Π 6615. 1η 6118. 

494. 95 ἐπιότρέρω Μ. βέβηλον ἀν ἀλόοό ργΥ. Μ. βέβηλον 

ἄλόος ἀν νυϊρο. ὕοτα 1114 γϑυθοσγαστη οο]]οοδίίο ἀοοθὺ ἀλόος, οχ 
ὙΘΥΒῚΙ ΒΈΡΘΙΙΟΥΘ 1ΠΠαΐατη, δ] απ γοΟθη ΘΧΡῸ] 1586, ααϑηὶ πέδον [1886 

Ραΐο. Υ. δᾶ Ῥγοῖη. 286. Οδίοσιιιη οδηΐίοὶ ἱπβθαιθηἝδβ οδσδᾶ 

Ροδίαμη ἢοο ριδοίθχίι τιϑὰ πὶ 6886, τπιῦ ΟΠΟΤ ΠῚ ΓΌΣΒ.Β ἴῃ ΟΥἹΌΠ δία 

ἀφάποθτγοῖ, τηοππθυαπῦ Ἡδυίαηρ οἱ Κύαβαθ. 



00 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

οὔτοι πτερωτῶν ἁρπαγαῖς σ᾽ ἐχδώσομεν. δ10 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ δρακόντων δυσφρόνων ἐχϑίοσιν. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

εὔφημον εἴη τοὔπος εὐφημουμένῃ. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔτοι τι ϑαῦμα δυσφορεῖν φόβῳ φρενός. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

5600 ἀεὶ δαμάλεων ἐστὶ δεῖμ᾽ ἐξαίσιον. 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ καὶ λέγων εὔφραινε καὶ πράσσων φρένα. 5ι8 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

ἀλλ᾽ οὔτι δαρὸν χρόνον ἐρημώσει πιατήρ. 

490. 97 ἀρπαγεό Μ. ἁρπαγαῖς Τατη. Ῥτοποίηθηὰ Δ αΙα 

Ῥογβοῃ. Ποίπᾶθ ἀλλ᾽ εἰ τϑοίθ βομᾶϊζς ἱπίθγργθίαϊασ : ψιλά ὠμίθηι 

5. Ὑ. Οποδρῃ. 1600 (175). ἀλλ᾽ ἡ Ῥοΐβοῃ, Ηθυτη. 

498 Καιδία 5ἷ} ογαίϊο ξαιιδία αμάϊοπίὶ Ἡθττη. 

500. 5801 αεὶ δ᾽ ἀνάχτων Μ., ἴῃ ααϊθὰβ ποθᾳιθ δέ, πϑαυθ 

ἀνάχτων ἴδττὶ ρμοίοδί, δ᾽ ἀνάρχτων Ηρτμι. γυναιχῶν ταϑ]]θῦ [1η- 

νγοοᾶ οὐ Μοίῃθικθ, δἃ βϑηϊθηΐαπι θθπθ6. ϑουῖρβὶ δαμάλεων , 90]]. 

γλυκερὴν δάμαλιν Απίι. ῬΑ]. Υ, 292. Ῥοϊπάθ πράσσων φρενί Μ. 
ΟοΥν. ΗἩθαύῃ,. Τὼ συϑγο, μί υογὸϊδ, 515 οἰζαπι [αοίῖ5 πα σα. ὅϑα 

δϑύαθοδ ἀὐρϑηΐοσα βαηῖ, Αβδγαηΐ τοῖς μὲν λόγοις εὔφρανε; τοὶς 

δ᾽ ἐργοιόιν οὐ Ἐπν. ΟΥ. 287. 

ὅ02 δαρὸν δ᾽ ἐξερηιιώσει θττη. Ῥοδδὶ8 δαρὸν γόνον ἐρημώσει 

πατήρ. ὅϑ64 ἰἴδτηθῃ δᾶ σγουρὰ : ποὸρ αἷμ ρμαΐον ἀδεογοὶ [Δ ΟἰΠϊτι8 

ΒΌΡΡΙΘΙαν 6, αὐδι 5] αἰχίββου : πορ αἴ Παπαις ἀοδογοί. Ῥα]οὶϊ 

ΘΟ θοΐαταθ ἐρημώσει πατρὸς οἸδίαϊ φιοά γϑῦθα μυΐτ8 ἰουπιϊπϑίϊο- 

ΗΪΒ. ΤηΘ10 ΠῸῸ αἰππίαν ᾿π Δ ηΒ1{ἴν8. 



:] 4 ᾿Ὶ Ν »Ὕ»Ὕ 2 , ἔγω δὲ λαοὺς συγκαλῶν ἐγχωρίους 
Α ε ᾿ “ 

στείχω, τὸ κοινὸν ὡς ἂν εὐμενὲς τιϑῶ, ᾿ 

Ὁ0ῦ καὶ σὸν διδάξω πατέρα ποῖα χρὴ λέγειν. 
ει ᾿ “ ’ Ἁ Ν 5 , ᾿ πρὸς ταῦτα μίμνε καὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους δ) 

λιταῖς παραιτοῦ τῶν σ᾽ ἔρως ἔχει τυχεῖν. 

ἐγω δὲ ταῦτα πορσυνῶν ἐλεύσομαι" 
πειϑὼ δ᾽ ἕποιτο καὶ τύχῃ πραχτήριος. 

ΧΟΡΟΣ. 

στρια.Ὅ10 Αναξ ἀνάχτων, μακάρων 

μακάρτατε καί τελέων τελει-- δ20 

ὁτάτον κράτος, ὕλβιε Ζεῦ, 

ὅ04---Ο οπρϊδὶῦ Ργυ., δὰ αἰύθυαπι ἐγχωρίους ΔΡΘΙΓΔΏΒ, ἴῃ τηᾶΥ- ἡ 

δ΄'μ8 δααιϊᾶϊί βθο. Μ. πιετῶ τὸ κοινὸν Μ. Μδ8]6 πείόδω Ταϊπ. οἵ 

να]ρο. δδουῖρδὶ στείχω, 4ποα δβθηΐθηϊα τϑααϊγῖ, ἈΝΆΡΘΥΓΙΠΙΘ 

δυγχαλεῖν .. ὄπεύσω οϊτϑοοίηῃ, [γε δοθο ϑιμάϊοη 1, Ρ. 166. 

Ἰ)οῖπάθ τοῖα Μ. ποῖα Αὐταΐμβ. 

ὅ08 πορόΐϊνων Μ. Οοιτ. Ηρδίμ. 4 

424---Ὁ09 ῬΘΧ ΟΟΙΒ1111 ᾿ΠΟΡΒ5. Π]Δ]ΟΥ απ ΟΡ ΟΠ Θ πὶ 5101 ᾿τηροϑβὶ- ᾽ 

ἴάτα ἀορ]ογαῖ ἐγ πηθύσῖβ φαύλου, ἰθ (οΓηἶβ, ααδίίποῦ. Μίμηδβ νἱτ- Ὁ 

δ᾽ῖμηι, τηογΐθηι γο]αη δ δηλ τη Δ] ΟΣ πὶ ΡΟΥατ 5101 ἀθβεϊη δ 1, ᾿ 

ΘΟΙΏΡΓΘ ΘΗ. Βομοιηγίηα νϑυβααιη ἀπογαμη, πονθη, ἀποσαμη. 

Ταπι, Υἱχ οοπῆνγπιαία βοηΐθηθία,, ῬΥΪπιαπη. Ὡποὶ ρ τὰ τηὰ]ὰ ἄθηιϊιο Γ 

τοραΐαί Ῥρ]αβριιβ Ὑϑυβὶθὰ5. ααδίζαοι οὗ 56Χ, ᾿ποχ τϑπὶ δα ρΡορα]αιηῃ 

ἀοἔθυσθ βίαθαϊῦ Ὑϑυβὶ θὰ8 Β6Χ οὐ απδίζιοῦ, αἰ θ8 ῬΥΔΘΙΏΪΒΒΙ ΥΥ. 

4θ4. θὅ Βυ715 ἀϊούομἾβ Ἰοοατα τηϑαϊατη οὈτϊμθηί. )οἰμάθ 1) Δηδ8β 

ΔΌΪδ, οΠογαὰβ. δαΐθπλ 1) ΟΥΟΠθβίγδιη ἀθβοθμαιῦ τποῃθηΐθ τορθ, 4αϊ 

υἱγρίημαιη πιο πὶ 50] αν οὐ στο] αθια ΘΟΠΒ1Π1α δὰδ ΘΧΡΙΙΟα, ῬΥΪΟΥ 

Ἰοοὰβ οοηῃδίαί Ὀ᾽ηΐοηθ, Ὀ1π15. φαδίθγῃ! θα 5, ΟἸδαβα]α, ααδίθυ ματα, ' 

ΑἸτοΣ ᾿ΐθιῃ μᾶροὶ ὀχοχάϊαμη Ρἱμαγΐαμη, ἀθίηθ βΒ0ιοοστα απ ὈΪ8Β. 

4ὐϊπογαη γὙο δβιιιη, ΔΌΒΟΙγ ταν Ὀ1Ὼ8. ααδύθυ ἰ ΟΡ ῈΒ. 

511 Νὸοπη ρμογίθοίοβ, 864. ρου ϑοίογοβ, ροίομίθβ αἱοῖί, 



πιϑοῦ τὲ καὶ γένει σῷ 
γ} ] - [] εν ! 
ἄλευσον ἀνδρῶν ὕβριν εὖ στυγήσας" 

ὉΤ0 λέμνᾳ δ᾽ ἔιιβαλε πορφυροειδεῖ 
Ἢ ͵ 

τὰν μελανοζυγ᾽ ἄταν. 580 

70 πρὸς γυναικῶν ἐπιδῶὼν, ἀντ. α΄. 
παλαίφατον ἀμετέρου γένους 

φιλίας προγόνου γυναικὸς 

20 νέωσον εὔφρον᾽ αἶνον, 
- Ὁ 5 “ 

γενοῦ πολυμνᾶστορ ἔφαπτορ [οῦς. 535 
ἢ ἢ Ἅ: Ἐ4ὴ ᾿ 5 

Δίας τοι γένος ξυχομεϑ᾽ εἴναι 
-»"Ἢ 3 Ν »-»ὝἪ ᾿ 

Ὶ γᾶς απὸ τᾶἄσδ᾽ ἔνοιχοι. 

[ 

Ἑ 518. 14 πείϑου οἱ γενέδϑω Μ. πιϑοὺ ϑῥαπ]ογ. γένει σῷ 

ΟΤΠΟΡΘΕΙκ, δοιάν, Κταβθ. γένει τῷδ᾽ ταν] Μοίῃμθκθ : δὲ νϑυϑιβ 

ΠΟ Ὑἱ θην ΘΟ ΔΘΙΘσθ. Αἂ εὖ 8680]. ἀντὶ τοῖ; δικαίως. 

Ο δ10. Ρεβίοηι πῖσγτο τϑηνρίο ἱπιρμίδαπι. Οἵ, 689. Ηοτηβοθίῃ 

᾿ γαῦν, μπελανόζυγ ἄταν, Ουΐ ποῖ ΔΒΒΘη 0. ΒΟ ΠΟ]1ΟΠ. ποι ΟΡ Ϊπηππὶ 

Ἂ τὴν ναῦν ἐν ἡ βλαβήδονται ἰαπϊατηπιοᾶο, γοοθπὶ ἄταν θχροπίϊ. 

ὴ 517 84ᾳ. Τοπιθῖο τὸ σρὸς γεναρχᾶν Ηρτηι., 4086 οὕτῃ σαλαί- 

φατον γένος ατπρῖι. Ἀθοΐίθ τὸ σρὸς γυναικῶν ἐπιδῶν ῬΑΙΘΥ͂ οἱ 

Κσυβο ᾿η ουρυϑίδηΐαν αϑρὶοΐοη5 ἔθη αν, 7ιι5, 14 αὐιοα ἃ ἔθῃ Π Τὴ 

Ρατίθ βΒίαί. Οἵ, ϑϑρί. 801 πρὸς τῶν χρατούντων δ᾽ ἐσμέν. ΤΠαο. 

δ 8, 88 ὁ ἐότι πρὸς τῶν ηἡδικηκότων μᾶλλον. Κα βοααθηίϑ αὖ 6χ- 

ΡΘαΙγθηΐαν, ἀμέτερον γένος (81. Μ.) τιυίδυϊ ἴῃ ἁμετέρου γένους. 

5΄Ίο ἀθπηστη σαλαίφατον οἷ νέωσον ΘΟΠΟΐΪΏΠΘ ᾿πέθι 886 ΟρροπαηαΓ, 

αὐ ἀνδρῶν ὕβριν οἱ τὸ πρὸς γυναικῶν. είεγομι, φμαηὶ φεηιι8 
ποϑίγμην 6α; αὐτὰ {ἰδὲ αηιαία ἀπμοὶί, ἐπδίαμνα [ατοτὶς σἰογίαηι. ῬΌΡ]Ὸχ 

δοποίϊγιιβ ᾿ορΊ τηι5 ϑϑύ. 

92] πολυμνηστωρ ἐφάπτωρ Μ. Ἐπηοπᾶ, Ῥοιβ. Ηρεμ. Ὠϊπᾶᾷ., 

τ 60]]. ΤΏΘΟοΥ. 17, 66 ὄλβιε, κῶρε;, γένοιο. 

ὍΔ, ὧν δι᾽ ἃς Ρουβ. Πιπᾶ., ᾿ην} 18 ΠΠΊΘσΒ. Βθοΐθ δίας 

ἥ 8 



Παλαιὸν δ᾽ εἰς ἴχνος μετέσταν 
- ͵ κ᾽ ͵ οὟΝΨ] « Ν 

20 ματέρος ανϑονομους ὅπωπας, 

λειμῶνα βούχιλον, ἔνϑεν Ἰὼ 540 

οἴστρῳ ἐρεσσομένα γ᾿ 

φεύγει ἁμαρτίνοος, 

πολλὰ βροτῶν διαμειβομένα ν 

Ὁ20. φῦλα, διχῇ δ᾽ αντίπορον 844 ΓῚ 

γαῖαν ἕν αἴσᾳ διατέμνουσα τεῦρον 

κυματίαν ὁρίζει. 

[πθύιν Ηδγηδηῃ ; 864 ἰάθη δίας γᾶς τὰσδε δὰ ΑΥροβ γϑίθγσθηδο ἵ 

δύ. βϑηΐθῃὐυατη πθχῖτὰ οὐ γοθθὴ ἔγοιχοι ὩΘ 9 ]θριῦ. «ονὶβ ἰθυύγἂπὶ 

Αδργρίαμι ἄϊοὶ: (τῆς δίας Αἰγύπτου, τῆς τοῦ Διὸς ἱερᾶς γᾶς 5010]. 

Οὐ ὅ. 844). Οομῃβδίγιθ δίας τοι γῆς γένος εὐχόμεϑ᾽ εἶναι, ἐνοιχοι Ἢ 

(Ρ]δμῖαβ. μέτοικοι) ἀπὸ τῆσδε τῆς γῆς: Οὐοπ]ϊοὶ μοίοϑί εὐχόμεϑ᾽ 

αἴας. ὃ Φονὶβ ῥγΥΟρ θη θη 8586 ἀἸοΘΥΘ ΥἹΓΡΊΏ65 τηδΥΪβ., τηϑήουθ τηὰ- 

δῦ] 008 ἅγιε οὐ μὰπο ἴῃ παράσχῃ : Δίας τοι γένος εὐχόμοϑ᾽ εὐνᾶς 

τασδ᾽ ἀπὸ γᾶς ἀνωϑεν. ; 

25 ἐπωπαί πὸὰ βαηῦ βρθοῖ αθ, Ἰἰοοὰ βαϊία, πὖῷ πὰπὸ ἔθ ΓΘ 

᾽ 
Ἰη θυ ρυθίδηθαῦ, 564. ΙΟΠΪδ5 ἂν Ἰὼ Βῖνθ ἰοοῶ ἴπ αυϊθὰβ [0 Ὁ Ἀ 

! ἐ 

ΑΥ̓ΡῸ ᾿πϑριοϊθθαίαν. χαταγοιάς 8δουϊρϑίς 5680]. Πυγυϊσαα γος 

Ῥουπι Ἰπποίαγαπὶ Θἰϊαηη Υ. ὅ71 ΠΟ ΡΟ βρθχθγαηῦ αἱ Ἥρας γοόόους ν 

ἐπιβούλους Φπμουῖβ οαϊαπη ΠΟΒ616 Θχρομαηῦ, οὰπὶ ἰηβϑηΐα ἀἰοαίιιγ 

δι  ΠΟΠΘ ᾿ἱπ155ι. Υ͂. δᾶ νυ. 580. ᾷ 

8)9 πολλ᾽ ἀνδρῶν τροοῖθ νἱάθίαν οομῃ θοῖθβθ Μοϑίποικθ, η6 
ἀδούν]αβ Βροπμᾶθο τοϑρομαογθί. ἢ 

ὺ 
580---82 ἀϊοίογηιίπαίψιο (διχὴ ὁρίζει ) ἰογγαβ ορροϑίία5 (᾿Ασίαν 

ἱ 
αποα ροβίθα ἴῃ Ῥγοπιθίηθο ϑχοοριζανι ΡΥ̓ΟΥΒ8. αἰ νΥΒα πη οβύ. ὕ. 

86 1ΠΠ|πΔ8 ΤΠ] 86 ν, 708 δαποίεαϊϑ. 

καὶ Εὐρώπην τϑοῖβ 56}}01.) ὁδομπάμηι [αίμην ἤγθίο ἡνανἱἑίνπο ἰγσαπ8- 

παίο. Βοβροση Τγδοίαμη ἀϊοῖῖ, ποῃ ΟἸπιπιθσίατη, πθαὰθ διχῇ 

ἀπ] ΟΘ πὴ τᾶν 18. ὑγ] ΘΟ ΟΠ πὶ βιρηϊῆοαῦ, οὖ ἤοο ΙΟμΐ5. ἰδθ᾽ ἃ0 60 
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Ιάπτει δ᾽ ᾿Ἰσίδος δι’ αἴας 547 ἀντ. β΄. 

μηλοβοτου Φρυγίας διαμπαξ΄' 

ϑῦ περᾷ δὲ Τεύϑραντος ἄστυ Πυσῶν, 

“ὑυὑδιὰά τ᾽ ἂγ γύαλα, 550 

χαὶ δι’ ὁρῶν Κιλίκων 

᾿ Παμφύλων τε διορνυμένα 

γᾶς ποταμοὺς ἀενάους 

Ὁ40. καὶ βαϑύπλουτον χϑόνα καὶ τῶν ᾿αφροδί-- 

τας πολύπυρον αἶαν. δρῦ 

Ἱκνεῖται δ᾽ εἰσικνουμένου βέλει στρ. γ΄. 
᾿ ! 

βουχολου πτερόξντος 

ὅϑ8ϑ βασίδοδ Μ. ΟὐοΥ,. Ταγηθθιβ. ϑβομο]οη λεέσει ὁ καί 

Δ γϑύϑαπῃ βϑατιθηΐθιη ρου ποί. 

ὅϑ5. 86 σπείρει ΥὙΘΒΡΟΠΒΙΟΠ18. Οαιιϑα ΡΥΟὈΔΌΙΙ6Υ ΗδΙ πΠβοϑίῃ, 

6011. Ἠοτηθτῖθο χύματα πείρων. μουσῶν Μ. Οοῖγ. Ταγη. λύγιά τε 

γύαλα Μ. Λύδια Τυτη. τ᾽ ἂγ γίαλα Ἠδτη. Τοιοῦτο ΡΆ]ΘΥ ἰοθῸ 

ΔΗ Θίῖοο ἐρεϑοιμιέγνα; ΒΌ]αία ὈΙΠΟΥΤῚ ὙΘΥΒΙΟΌ]ΟΤ ΠῚ ΒΙτα ἢ 1 6116. 

5ὅ81--41 ὁρῶν ΡΥ. ὄρων 8606. Μ. ρων Ηδῖπι. Β6π8 ὁρῶν 

γα]ρο. Ι)οἰπάθ σαμφύλων τὲ γένη διορτυμένα τὰν (πὰρ ΒοΡ.) 

ποταμοὺσ δ᾽ οὐ χαὶ τὰ ᾿ἀφροδίτησ Μ. γένη ἀο]οεν Ηθαῖμ, οθίθγα 

οοιγοχὶῦ θη. ῬδιρΏΥ]1Δ6 ἤπμπνϊοβ αἸοΙῦ, 564 οὐϊδια ΟἸ]ΤοΙδΘ, 

ΠΠΔΊΟΥΘΒ. 1105, Ῥυτγδιηπιη οἱ βϑ'ατιιπὶ ἰη 6] ρθη ἄοβ ραΐο. Ὑ ΘΠΘΥΙΒ 

ἰογτα οϑί ϑυίδ οἱ Ῥῃοθηίοῖα. Φοινίχην " ἣν ἱερὰν Ἀφροδίτης φησὶ 

διὰ Βύβλον καὶ Λίβανον 5601. ΟὙΡΥμπὶ δὶ σο]αϊββοῦ, δ]ύθγατα 

δῆς δϑιηᾳ 6. ῬΓΟΙΒῸΒ. ᾿ηϑααιζδιη Τη8}18. ἰγ 8) Οὐ ΟΠ τὴ 5116 110 ΠΟῚ 

Ργδϑίθυ ἰββϑέ. 

ὅ42. 48 ἀὐκνυρλαλω, ἀσαθυιβ τ] 1118 {618 ἃ 8566. ἴῃ Υϑβιγϑ 

Μ. τοῦ οἴότρον τῷ χέντρῳ αὐτὴν διατρυπῶντος 5680]. ΕἸΘρΔηΐοΥ 

Ἡθυιηδπη ἐγχεχριμένα, 6011. Ῥγοια. ὅ59. 870. ΕἸάΐοα]Θ Ἡθβγοὶιβ 

βουκόλοι" οὐ μύτον οἱ τῶν βοῶν νομεῖς, ἀλλὰ καὶ ζῷά τινα οὕτω 

καλοῦνται. : 
7 
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Αϊον πάμβοτον ἄλσος, 

40 λειμῶνα χιονόβοσκον, ὃντ᾽ ἐπέρχεται 

Τυφώ μένος, γανος τὸ Νείλου νόσοις ὄϑικεον, 

μαινομένα πόνοις ατί-- 

μοις ὀδύναις τὲ κεντροδα-. 

λήτισι ϑυιὰς Ἥρας. 

ἀντ. γ.Ὁ00 Βροτοὶ δ᾽, οἱ γῶς τότ᾽ ἦσαν ἔγνομοι, 806 

χλωρῷ δείματι ϑυμὸν 

παάλλοντ᾽ ὄψιν αήϑη, 

μιξόμβροτον ἐσορᾶν τι δυσχερὲς βοτὸν, 

τὰν μὲν βοὸς, τὸ δ᾽ αὖ γυναικός" τέρας δ᾽ 

ἐϑαμβουν. 570 

8406 ὕδωρ τὸ Νείλου Μ. ἐπεξηγηόατο δὲ τί ἐστι τὸ μιένος 

τοῦ Τυφῶ, εἰπῶν τὸ ὕδωρ τοῦ Νείλου 5610]. Ηδπο ἱπίογργθίδιϊο- 

δὰ Ῥγορανὶί Ηθιηδηη, ΠΘαῚΘ6 ΘΡῸ 80 Θἃ ἀἰβοθϑϑὶ, ἢΪδὶ αποᾶ 

τϑοθρία θὰ σνϑυϑαῦτη αἰνίβίοπθ, απδηὶ Ηθοίτηβοθίῃ βααβὶῦ, δᾶ υἱύδη- 

ἄππι πἰαΐαπι Βουϊρϑὶ γάνος. 6011. ῬοΙβ. 488. ΑΘ80}ν, ἔν, 806 ὄνϑα 

Νεῖλος ἑπτάρους γάνος κυλίνδει πνευμάτων ἐποιιβρίᾳ. Ἐσπτ. ΒΈΡ)Ι. 

1181 ᾿Ασωποῦ γάνος. Ἐίγια. Μ. Ρ. 228, 47 γάνος " ὕδωρ. ϑομας 

ἀοαϊύ ὕδὼρ τε, Ηοϊπιβοθίῃ μένος ϑ'᾽ ὕδωρ τε. ιοῖῦ ΝῊ δαὰᾶβ 

πἶνο οὖ νϑηὐβ διαοίαϑ το  οΟυττηα 6 απ θὰ5 Αορυρίιϑ ΟΡ ποχία οϑῦ 

ἤπϑιη δῇῪογοηίθθ. Ηοο υ]τἰπηὰπ βρη ἔσαν νἱαθίπι ΒΟΠΟ] ΘΟ. τα {1- 

Ιὰπὶ λέγεται γὰρ ὁ ἀὴρ κουφότερος εἶναι. 

848. 49 χεντροδαλήτοιό ϑ'υΐαό ἡραό Μ. ϑείας να]ρο. Οὐυτ. 
Εγίαγαί οἱ Ηογηδηη.: 

51 δείχματι Μ. δεί. ματι Υ. 108. 

ὅῦ8. ὅ4 βοτὸν ἐσορῶντεό δυόχερὲσ μιξόιιβροτον Μ. Αποίον 

Β680111, δῷ σάλλοντ᾽ ὄψιν ἀγϑη δἄβοτίρι!, ὄψιν ἀήϑη ὁρῶντες ὍΟη 

Βαρυΐδθο υἱάθίιν ἐσορῶντες, 41ὸ οἼθοίο βϑοτὸν καχκόχαρι ἀοάϊί 

Ηογηδμη. Δα γουϑιιπὶ δη  Ὠθί στη. γθϑρίοῖθη8. νοῦθᾶ ὑγδηβροδαϊΐ 
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δῦῦ καὶ τότε δὴ τίς ἦν ὁ ϑέλ-- 

ξας πολύπλαγκτον ἀϑλίαν 
δ ! 2 ! 

οἰστροδονητον [ὠ; 

- ᾿ 

4 αἰῶνος κρέων ἀπαυστου 
“ππς τ ὐὰν  ϑε τα ᾿ς 675 

’ 

060 - - δ᾽ ἀπημάντῳ σϑένει 
" , 2 ! 

καὶ ϑειαις ξιτιτνοίαις 
, ; 555 

παύεται, δακρύων δ᾽ ἀαπο-- 
Ι͵ , »-“ 

σταζει πένθιμον αἰδῶ. 

λαβοῦσα δ᾽ ἕρμα Δῖον ἀψυϑεῖ λόγῳ 580 

Ὅ0ῦ γείνατο παῖδ᾽ ἀμεμφῆ, 

Βουϊρβίαθθ ἐσορᾶν τι δυόχερές, αὐ δυόχερῇ ϑεωρίαν Ῥτοπι. 798, 

αὐδιηα 8 ΠΟ ὩΘΡῸ ΨΟΟΘΘΠῚ ὈΓΟΥΒΊΙΒ ἀἰνθύβδηῃ ἰπηἰθυρυθίδηθηίο 6χ- 

ΡΘΙ ροΐαΐθδδθ. Ποῖπᾶθ τὰν δ᾽ αὖ γυταιχόό οἱ δὲ ϑαμβοῦν Μ. 

Ηος Ταχῃ. οοιτοχῖΐ, τὰ δ᾽ Ἡδιηδηη, ΥΟΘΡΟ ΒΊ0η18 οδιιθδ. 

δὅδ τόδε Μ. τότε Οδῃίου. 

δῦ8--Θ0 ἐεὺσ αἰῶνοό χρέων ἀπαύστου. βία δ᾽ Μ. Υ ονἰδδίτης 

Ηθυτηδηῃ δι᾽ αἰῶνος, ΒαΡΡΙείο γοῖδὰ πράκτωρ τῶνδ᾽ ἐφάνη 
“Ζεύς. Ὀεϊηᾶθ ἰάθη δύα δ᾽. Οομῃ)ϊοῖο μό χϑίων δ᾽ Υ6] (816 αυἱά : 
πδηλ ΕΣ ᾿ηἰουργθίαιομθ Ὑϑῦθὶ διδένοι ἰγγθρβίββθ υἱάθίαν βία, νϑ] 

Ρούϊὰ8 δίᾳ, 5ἰαυϊάθιη δά ἀπρ]ίοοπι ἀαίϊίνσα μι. ρογεποὺ βομο]οι 
᾿’ ς , 

λείπει ὁ καί. 

ὅ02. 058 ΜροΙηΐ8 ΟΟΙΏΡΟΒ οὐ 801, ἀο]ού, Ἰδογιχηδίμ, ἐνγοοῖσα 

ὁ πέπονϑεν, αἱ αἱ 5080]. Τωοοαπι ρα] μουτίπυατα ἐατραὶ ΗΘ πιδηηὶ 

ἀποόχαζει. Αἰ  οβίαβ αἰδοῖς ὑγρὸν ἔρευϑος ἀποστάζουσα προ- 
δώπου Μυβδθοιιβ, Ηϑτο οὐ [,θαηᾷ. γν. 178. 

804 ἕρμα εδ8ἰ βταγίἄδθ οὔτιβ, τὸ βάρος 5601. Ποἰπᾶθ ἀψευ- 

δεῖ Μ. ἀτρεχεὶ Ηοϊπηβοθίῃ. βουῖρδὶ ἀψυϑεῖ, 6011. Αρϑηι, 460. 

948, 1080. 



ἀντ. δ΄. 

02 

41 αἰῶνος μακροῦ πανολβον᾽ 

ἔνϑεν πᾶσα βοᾷ χϑὼν, 

“φυσιζόου γ᾽ ἔρνος τόδε 

Ζηνὸς ἐστιν ἀληθῶς" 585 

ὅ10 τίς γὰρ ἂν κατέπαυσεν Ἥ-- 
! γ ! 7) 

ρας νοσους ἐπιβούλους; 
, 

Διὸς ταδ᾽ ἔργα καὶ τοῦδ᾽ ἂν γένος λέγων 
ἐξ μὲ τῇ ! ἜΝ 

πάφου κυρήσαις. 

Τίν ἂν ϑεῶν ἐνδικωτέροισιν 500 
- , γα να ΕΝ ΡΟ 

ὉτΤ0 κεχλοίμαν εὐλόγως ἐπ᾽ ἔργοις ; 
39 Ν 

αὐτὸς ὁ πατὴρ φυτουργὸς αὐτόχειρ ἄναξ 

γένους πιαλαιόφρων μέγας 
τέχτων, τὸ πᾶν μῆχαρ οὔριος Ζεύς. 

ὅ08 φυσίζοον γένοό τὸ δὴ Μ. φυσιζόου ϑοιάϊα. τοδὶ Ταγπ. 

τόδε ῬοΥβ. ϑβουῖρβὶ γ᾽ ἔρνος, ἴῃ νθύβιὰ ΒίΓορῃΐοο ἀσήμονι ΘΟηΪ. 

Ηοἰπιβοϑίῃ. 

5712 58η6ᾳ. τόδ᾽ ἔργον Μ. δουῖρϑβὶ ταδ᾽ ἐργα γτοΒρο βίο ΪΒ 

οτιδᾶ, 60]]. ν. ὅ76. ΑΔ π5Βϑαιθηῖία 56}}0]. καὶ τὸ γένος ἡμῶν ἐὲ 

Ἐπάφου λέγων εἶναι τῆς ἀληϑείας κυρήσεις καὶ οὐ ψεύσῃ. 

514. 18 ἐνγδικώτερα ἐργα ποὰ βαπὺ ᾿πϑίϊι8. ἔλοία, 564 4886 

7 βοσθπι δαοίουῖβ ΤΥ ἸηγοΟΘ ΠῚ οδαβδπιὶ ΡΥ θθδηῦ. Ῥϑάθϑίυι 

ΒΘΟΙΙΏΟΠΘ ΘΧ ποίο βρὙΔΘΟΙΒΠΊΟ ΑἸΧΘΒ. τίς ἂν ϑεῶν δικαιότερος εἴη 

ἐφ᾽ οἷσιν ἔπραξεν ὑπ᾿ ἐμοῦ εἰχότως ἐπικαλεῖσϑαι; 

510---τ8 Ὑεγρα αὐτὸς ὁ, ἴπ Μ. οπηιΐθθἃ, Β0Β0119 αὐτὸς ὁ 

πατὴρ φυτουργὸς τοῦ γένους, ὁ τῇ ἑαυτοῖ' χειρὶ ϑεραπεύσας τὴν 

Ἰώ (ἀοθοθαὺ χειρὸς ἐπαφῇ φιτύσας ἡμᾶς) βοτναῖα 6586 νἱᾶϊε Ηοίτα- 

βοϑίῃ, εὖτέ γε ΒΌΆΡΡΙΟΡαί Ηθγᾶπη. [956 μαίεγ ποϑίθι'" ργοργία 

γιάπας βαίον αἰοϊγβ., ἴρδε απίίψμιϑ φοηουὶβ ἡναρηι5 ΑἸ ΟἰΟΥ 65ὲ 5αἰτι- 

ἰαγὶς, 5οομηάιις ἁπιρίίον. Οἵ. ν. 800,. Α νοϑῖὰ ᾿ηϊθβργθίδξ ομθ 8Ὀ- 

ογγανῖῦ Νδοροίβρδοὶ, Ναομδοηι. Τῆδοὶ. Ρ. 187, δ] αᾳαθ. 
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"Ὁ ! , 

Ὑπ᾽ αρχᾶς δ᾽ οὔτινος ϑοαζων δθῦ ἀντ. 

80 τὸ μεῖον χρξδισσόνων χρατύνει" 
γ γ δι τὰ ! ! 

οὔτινος ἄνωϑὲν γἡμένου σέβει κατω. 

πάρεστι δ᾽ ἔργον ὡς ἔπος 
» - ! , ᾽ 

σπεῦσαϊί τι τῶν βούλιος φέρει φρὴν. 

44 Ν4ΟΣ. 

Θαρσεῖτε, παῖδες " εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων ὁ00 
"Ἔ ζ ἢ "Ἔ [ῳ 2 

ὅϑῦ δήμου δέδοκται παντελῇ ψηφίσματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὦ χαῖρε πρέσβυ, φίλεατ᾽ ἀγγέλων ἐμοί" 
-“Ὕ .»“ ! , 

ἐνισπε δ᾽ ἡμῖν πτοῖ κεκύρωται τέλος, 
-- , ! 

δήμου κραιοῦσα χείρ ϑ᾽ ὅπη πληϑύνεται. 

8619---81 ὑπ᾽ ἀρχαό οἱ χρεϊόδον ὧν κρατίγει οὑτινοό οὕ ἡμέν οὐ 

Μ. ὑπ᾽ ἀρχᾶς ϑομᾶϊχ, οεἴογα ΤΌΤ. ΒΟ. Υἱοῦ. θιπθηδαγαπί, Βθοῦθ 

8080]. ϑοάζων ΘΧροηΐϊ χκαϑήμενος, πδπι 5᾽ 5 Ὲ] ΠΕ οδυο θὰ ΠΘΡ᾽ 88 

Ηθυτηλπηῖ8β οὗϊᾶπι το] ]αὰϑ ΠῊΪγ6 Ἰηἰουρυθίαϊαβ οϑί, ὅδηθ 15 68- 

ἄθια αἰοϊύ ροδία οὖ ἢϊὸ οὖ ἴῃ βίορῃδ βιρϑυίοσθ, αὖ βοϊθῦ, ααππὶ 

ΤῸ ἱπηᾶρο τηθηΐθη οσοιραντῦ πθαπθ ἴδοϊϊθ αἰϊτηῖ1, ΞΘ (4118 

7αχία Ρομαμταῦ : ἀὈΔΠΊΟΡΓΘΩ Π0λ] ΤΘΟΘΡῚ Ηθυηδηπὶ ΟΟμ͵ οί στα 

χρατύνειν, ἃ οα4. τθοο, ΔΤ ϊβθᾶπι, Ὧ6. ἰδ ἴῃ ἀπαμη ΘΟ ΠΟ 8 

ἰδαςο]ορῖδ οχίβίθγθυ ᾿πτΟ]ΘΥ8 11158. ΝΌΙΠΘΥΟΒ ΠΟ ΘΟΒΒΘΙΘΙΘ Υἱχ δ 

ααοα τπομθϑτη. 

688 δούλιοό Μ. Επηθηάαν! Απιταΐαϑ, 

Ῥοβὺ ὅδ4 νϑύβιαμη δχο 586 βαβριοαίαβ ογαὺ Ἠθυπδηη. ΝΌΡΟΥ 

Ἠοἰμηβοθίῃ τὼν ἐγχωοίων λαῶν. 

ὅ86---88 ἀγγέλων Ργ. ἀγγέλλων 8686. Μ. Ηοο Θἀϊίοτο8. ῥγδθ- 

τὰ]ογαπί, 11πα ἀα]οῖτι5 ααἱᾶᾷ Βοηᾶτα τ] νἱἀθίαν, 51Ὸ φίλτατ᾽ ἀν- 

ϑρώπων πατρί Οποῦρῃι. 1049, ὦ φιλτάτου μνημεῖον αἀνϑρώπων ἐμοί 



θ4 

Ζ4.Ν4ΟΣ. 

υ -» γ , τ ! 
ἔδοξεν “Ἱργείοισιν οὐ διχορρόπως, θ0δ 

ΕΗ 5 4 «ς 3, - " - Ἄυὺ 

90 αλλ᾽ ὡς ανηβῆσαϊΐ μὲ γηραιᾷ φρενί 

πανδημίᾳ γὰρ χερσὶ δεξιωνύμοις 
υ Ρ. Ν , ὁ , 

ἐφριξεν αἰϑῆὴρ τονε κραινοντων λογον" 

Ἡμᾶς μετοικεῖν τῆσδε γῆς ἐλευϑέρους 
2 Ι Ι 5 - 

καρρυσιαστοὺυς ξυν τ᾽ ασυλίᾳ βροτῶν. θ10 
.» - ! ͵ ἈΝ 

Ὁθ0ῦ καὶ μητ᾽ ἐνοίκων μητ᾽ ἐπηλύδων τινὰ 

ἄγειν" ξὰν δὲ προστιϑῇ τὸ καρτερὸν, 
, κ᾿ ’ - 

τὸν μὴ βοηϑήσαντα τῶνδε γαμόρων 
.) Ξ, Ν » ! 

ἀτιμὸν είναι ξυν φυγῇ δημηλατῳ. 
ἢ Ὺ τω 2 Π “ 

Τοιανδ᾽ ἔπειϑε ῥῆσιν ἀμφ᾽ ἡμῶν λέγων 615 
γ Ἔ Ν ͵ , 

000 αναξ Πελασγῶν, Ζηνὸς ἱκεσίου κοτον 
-» , ’ , 

μέγαν προφωγνῶν μηποτ᾽ εἰσοπιν χρόνου 
ἢ “4α΄ - εν 3 ! ς σῇ 

πολιν παχῦναι, ξενικὸν ἀστιχοὸν 9᾽ ἀμὰ 

βρῇ. ΕἸ. 1126, οΐπᾶθ ἑνούπερ ἡμὶν ποι κεχύρτωται οἱ χειρο- 

σληϑύεται Μ. ΠΙὰ θιμθπάανιῦ ΒΟ}. χεὶρ ὅπωδσ Τατη. ὅποι Υἱοί. 

ὅπη ΠοΡτθθ. χείρ ϑ᾽ ὅπη Πιηᾷ. σληϑύνεται δττη. Ιάθπι χεὶρ 

ὅπερ; ΒΟΙΠΙοϑὺ ἢ6 15 Ι͂άοθτη ἀΙοουθίπυ. 

ὅ90---92. ὠὡστ᾽ ἂν ἡβήσαιμιι Μ. Ἐπιθπᾶαν!ε Τγγνμῖτς. Ὑοχ 
δεξιώνυμος; δα εὐώνυμος Δ]. 46π5, ἀοχίναβ βιρηϊβοδί, 56α αὖ βἰτηὰ] 

[δαβυ ποίϊο ἰμδῖῖ. Ι)οἰηᾶθ λόγων, Βιρθυβουϊρίο ο, Μ. 

ὅ94 χαρυσιαύτουσ Μ. 

99, ὁ00 ἐπειϑεν οὖ ἱχεσίου ζηνοό Μ. Ηδθο ἰἐγδηβροβυῖ 

ΠΙηᾶ. ἴῃ οᾶ. 1,105. Υ, 0011. ν. 388 οὐ ΑΘΒΟΉΥ] αϑὰ 1 ΠΣ ΘΓΒΌΆΤΙΩ, 

601. 002 πρόφρων ὧν Μ. Εππορηᾶανῖ Οδπίοσ. οὶπᾶθ νυ. 1, 

πλατῖναι αῇογτι 5000]. γοιίο : βθαϊοοης πὸ “ουὶβ ἔγαπι πιαρπαπι 

( ροϊθηξθημ) ἐρε {μίμγμηι ἰοηύριι5 οἵυτία5 αἰα! : Ἠϑτα Διὸς κότος ἴδγθ 

Ἰάθμι δὶ φᾳυοᾶ ἀλάόστωῶρ, αἴψαθ μΒᾶθο 1] δίγδηῖαν ΙΟ00 βΘπιῖηῸ τριπα- 

χυντοῦ δαίμονα γέννας, Αβϑηι. 1425. Οἱ κότον ΡΓῸ Βα 7θοίο μαθρθῃί, 

ἕω. 



ΟΌ 

λέγων διπλοῦν μίασμα ττρὸς πόλεως φανὲν 

ἀμηχάνου βόσκημα ττημονῆς πέλειν. 620 

Θ0ῦ Τοιαῦτ᾽ ἀχούων χερσὶν ᾿“ργεῖος λεως 

ἔχραν᾽ ἄνευ κλητῆρος ὡς εἶναι τάδε. 

δημηγόρους δ᾽ ἤκουσεν εὐπιϑὴς στροφὰς 

δῆμος Πελασγῶν Ζεὺς δ᾽ ἐπικράναι τέλος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Αγε δηὴ, λέξωμεν ἐπ᾽ ᾿“ργείοις 625 

010 εὐχὰς αγαϑὰς, ἀγαϑῶν ποινάς. 

ὭΟΩ Ἰοραϊδηῦ «ΨΟὙ15 ἰτᾶδ ΥΘρΘ Π1Π1] ρο586 ῬΥϑθοῖροθ. ὥ'6 ΠΟ]. 

εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον μήπως αὐξήσει χότον ὁ Ζεύς, απδβὶ ἸΘρἰδβοί 

πολὺν ἃυῖ πόλει παχῦναι. Ηοο πεβοῖο 8δῃ ρχϑθϑίϑί. 

608. 4 προπόλεωδ φανέν Μ. πρὸς πόλεως φανέν, 1. 6. ἃ 

οἰν ταῦθ ῥγοξϑοίαση, σοτημηϊβθαμι, ΡΆ]ΘΥῪ Ηρτπι. ὈὨΙμᾶ. ὁ εἶπεν ἄνω 

ἀστοξένους, τοῦτο διαλελυμένον εἶπεν οὐ διπλοῦν " καϑὸ ξένους ὄντας 

παρορῶμεν χαὶ συγγενεῖς δειχϑέντας οὐκ ἐλεοῖμιεν 50801. Τοἰπάθ 

ἀμήχανον Μ. ἀμηχάνου ϑίδι ]6Υ ϑοϊιά τς Πϊηᾶ. 

606 ἔἄκλαναν δεὐκληήτοροῦ Μ. ΒΕπηθηᾶ. ΤΌγη. 6 β80Π0]1ο ταῖς 

χερόὶν ἐπέχρανε, πρὶν εἰπεῖν τὸν κήρυχα; ἀράτῳ τὰς χεῖρας ὅτῳ 

ταῦτα δοκεῖ. 

607. 8 εὐπειϑεῖσ οἱ δ᾽ ἐπέκρανεν Μ. εὐπιϑὴς Ἠδυίπηρ 

ϑοιννεγαῦ Κυαβθ. δὲ χράγειεν Ηθιτα. δ᾽ ἐπιχράναι Ὠϊπᾶ. Ἠος 

ἰοῦ : [4 ὁογαϊονὶς οἰοφιθοηίίαθ αμῦθην ργαθῥιίξ ροροίις Ρεϊαςφογίίηι, 

ἐα ὥιωρίϊον μέπαηι γϑθν αὐἀϊηιρίοαί. Ἡγηδπηΐ οοπ͵]θοίανα ἐλυδεν, 

ααδη Ἡδιτηβοθίῃϊο οὐ Μοίποκιο ρ]δοῦϊθδθθ ΤΩΪΓΟΥ͂, ΠΟ ΟΟΠ ΙΟΠΘΙΠῚ 

Βο]αΐαπη, αὐοα 1116 νο]αϊῦ, 564 ἀἰδοθρίαι οηῖθυβ ἤπθιη ἱτημοβὶ πὶ 

οὐ γϑῖὴ δα βυβτγαρια ἀθαποίαπι 5ρη 1 ἘΠ οαγθῦ. 

ὅ84--608 Ἰθαηδιβ αὐδθ ἴῃ ὑτρ6 δοία βἰπὺ Ὀυθυϊίευ βιρηϊποδῦ 

ΤΙ ΘΒ σΘΥΒῚθα8, ααἰθτι ἐού θὰ ΟΠΟΥ τοϑροπάθην; ἀθίηαθ ἔπβῖτιβ 

ΤΌΤ ΘΧΡΟΙΪΐ σϑυβῖθυβ ααδύϊιοῦ, 56Χ, 56Χχ, απαϑίιου. 

009, λέξομεν Μ. Οὐοττ. ΤΌΓΠΘΡΙΙΒ. 



ἀντ. Δ' . 

00 

" ͵ , 

Ζευς δ᾽ ἐφορεύοι ξένιος ξενίου 
! νΥ 7 Ύ , 

στόματος τιμὰς ἐπ’ αληϑείᾳ, 
, - Ν 

τέρμον᾽ ἀπαντᾶν πρὸς ἄμεμπτον. 

Νῦν ὅτε καὶ ϑεοὶ 680 

ΟΙΌ ΔΔιογενεῖς κλυοιτ᾽ εὐκταῖα γένει χεούσας᾽" 

μήποτε πυρίφατον τανδε Πελασγίαν 
γᾶν ἄχκορον βοᾶν χτίσαι μάχλον "Ζρῃ, θ85 

τὸν ἀρύτοις ϑερίζοντα βροτοὺς ἐν ἄλλοις, 

οὕνεκ᾽ ᾧχτισαν ἡμᾶς, 

020 ψῆφον δ᾽ εὔφρον᾽ ἔϑεντο, 640 

αἰδοῦνται δ᾽ ἱκέτας Διὸς, 

ποίμναν τανδ᾽ ἀμέγαρτον᾽ 

᾿] ᾿ 

Ουδὲ μετ᾽ ἀρσένων 

6018 τέρμον᾽ ἀμέμπτων πρὸ ἅπαντα Μ. "βεβαίως εἰς παντε-- 

λὲς φέρων αὐτάς 8080]. ΥἹΙΙ ἀοοίϊ ἀμέμπτως, ἄμεμπτον, ἀμέμπτους. 

Ηδυίαηρ τέρμονα πέμπων. 'Γοιηρύίανϊ τέρμον᾽ ἀπαντᾶν πρὸς ἄμεμπτον 

ἱ,. 6. 16 αἱ νοΐία αὐἱρὰβ ποβρίίθβ Ποποχζϑιηιβ δα δχϊζατη ουδαδηΐ 

ἰηΐθρταπι, ΑὙϊβίορ. 18. 420 τοιαῦτ᾽ ἀπηήντηχ᾽ ἐς τοιαυτὶ πρά- 

γματα. ΒΙίοηῃ 4, 1 ἀσχαλόων ὅχα οἱ τέλος οὐδὲν ἀπαντη.. 

0614 Υ. δα ϑορίοπι 698 (706). 

610. 17 πυρέφατον τὰν πελασγίαν πόλιν τὸν ἄχορον βοὰν 

Μ. πυρίφατον 'Τυτη. πόλιν ἰμθογργοίὶ ἀθθουΐ ἰπίθ]]οχὶν ΗθυτλδΠ, 

864 αὐὑδ0 ἀρᾶϊξ, τάνδε Πελασγίαν τὰν ἀἄχορον βοάν, ϑυ8 ἰρβίυβ 
᾿πίθγρυθίδυϊομθ βδ015 γϑίαίανιθ, ἤθοθρὶ ϑργθρίδμι Ομ υγθγ 11 θιηθη- 

ἀδιϊομθπι, οὔϊδπι Μοϊμϑὶκῖο ργοβθαίδμη. οοθπι μάχλον Θ]θρδῃίου 

ΘΧΡΟΩΪ, 8001. τὸν εἰς τοὺς πολέμους χατωφερῇγ, ρείμϊαπίον" ἵπ 

ριφηατγιην ἀπιογοηι ο  μϑινι. 

618. 19 ἄλλοις 8118, ἰῃΒο 1118, {γ18 108, αὐ μὴ τοῖον Υ. 888, 

Ποῖπμάθ ὠχτειόαν Μ. 



ΟἿ 

ψῆφον ἔϑεντ᾽ ἀτιμώσαντες ἔριν γυναικῶν, 45 

θῶ «“11ον ἐπιδόμενοι πραάκτορα τιάνσκοττον 
δυσπόλεμον, τὸν οὔτις ἂν δόμος ἔχων 

ἐπ᾽ ὀρόφων ἰαίνοιτο᾽ βαρὺς δ᾽ ἐφίζει. θδ0 

ἅζονται γὰρ ὁμαέμους 

Ζηνὸς ἵκτορας ἀγνοῦ. 

080 τοιγάρτοι καϑαροῖσι βω-- 

μοῖς ϑεοὺς ἀρέσονται. 655 

Τοιγὰρ ὑποσκίων 
Ἄ ᾿ Ν 
ἔκ στομάτων ποτάσϑω φιλότιμος ξὐχα, 

026 πράντορά τὸ ὅκοπόν Μ., ὁορα]α, αὖ 8016, ᾿πἰθυρο]δίδ. 

Φυδια ααἱ 5᾽ ΠΡ] 1 οἰζου 6] 1οἱπηΐ, ὙΘΥΘΟΥ ΠΘ ΡΥ ΠῚ ΠΟΘΙ ΘΟΠ Βα] 8ηΐ. 

Βθηθ Ηδρυπιδην σπανόχοπον, αυδιημααδπηι ΠΟῸΟ ΟΠ ἰΘρῖϑ8θ υἱάθίαῦ 

ἃυιούοῦ Β0Π0]11 Διός δκοπόν" τὸν Διὸς ὀφϑαλμὸν τὸν πάντα ὅχο- 

ποῦντα. Κτυβθ ἀεδίσκοπον. Οδίθυαπιη πὸη οοαϊαπι Φονυῖβ, 86 

ἀλάστορα ἋἼΟΙ ἀοοοί ν. 408. 

620. 27 δυσπολέμητον ὃν οὔτιδ ἂν δόμοσ ὄχοι ἐπυρόφων 

μιαίνοντα Μ. δυύσπόλεμον γ68] δυόσπαλαμῆν τὸν οὔτις Μοΐπθοᾷξκο. 

δυσπολέμητον ; ὃν τίς 611. ὁδότις ἀν δόμος ἔχῃ ὅφ᾽ ἐπ᾿ ὀρόφων 

ἰαύοντα Ηρτπι. ΑἸ ἐχοιτ᾽ ἕλοιτ᾽, οὐ χοταίνοντα; λαχαίνοντα: ἰά-- 

στοντα; ἐπ᾽ ὁρόφοιόι ναίοντα. οι θθηάαγη 6886 ἔχων οἱ ἰαίνοιτο 

ΠΟΙ δα Ῥγομι. 756. 

082. 88 Εο8 αὐἱϊάθη α085 Τηϑηΐθιι8 ἰθμθρδηΐ ΥϑΙη08 ΤΘΡῚΒ 

ἦπβδα ἀθροβαθγαηΐ, βοα οαρὶία δᾶμπο οἱνα οἰποία ρϑγαηΐ, αἰ θ6Π6 

ταοπαΐε Κύαδβο. Αρίθ οοῃίοσπηῦ Τπουϑῦ ἐπιοηδγαηΐ οὐ σογονὶς 

οὐ ΨΈΥΡΙΙΠΙΣΙ ογαίογος γαηυὶς υοἰαίος Ραϊϊααϊδ. ἩΗδθο 86 15 ὑπθπίαν 

Ἰοοίϊοηθπι ὑπούκίων, 564 ΡγῸ τϑρϑίϊϊο τοιγάρ ταϑ]ῖπὶ πρὸς τάδ᾽. 

Μοχ φιλότιμιος εὐχά ἰάθπι οβὲ ααοᾶ ϑβαρτὰ αἰχογαπίὶ δτόματος 

τιμας. 

ότρ.β'. 



μήποτε λοιμὸς ἀνδρῶν 

080 τάνδε πόλιν κενώσαι " θθ0 

μηδ᾽ ἐπιχωρίοις στάσις 

πτώμασιν αἱματίσαι πέδον γᾶς. 

ἦβας δ᾽ ἄνϑος ἀδρέτττον 

ἔστω, μηδ᾽ ᾿ἀφροδίτας 

040 εὐνάτωρ βροτολοιγὸς .4- 

ρης κέρσειεν ἄωτον. 666 

Καὶ γεραροῖσι πρέ-- 

σβυτοδύκοι [γεμόντων] ϑυμέλαι φλεόντων. 

684. 86 τῶνδε πόλιν Μ. Οοιτοχὶξ Ηργθδπη. ϑαρνα λιμὸς 

ὀοηθοιί Βδομάί, ὅμιλος ΚοΟκ (ἴὰ Πυΐζιιβ σδηοὶ ᾿ηςθυργούαθοηθ 

Βυπηδβυίραθ 1858 οαϊΐα), τ τηουθούυτι Ό156 πιθηϊΐο ἤθγού. δ 

ἉΡΠΟΒΟΘμ πηι δῦ ἴθ θαᾶθη νοΐ, απᾶὸ βίγορῃϑ οὖ δη βίσορ μὰ 

βϑϑουηᾶα ΟΟΠἐΙ ΠΘη δα], ᾿ὔθυ τ ῬΥΟΤΘΥΥΙ ἔθετο 5 γΓορ ΠΥ ττα Ρδ 1, 1άατιθ 

ΠΟῚ ΠΘΡ]Θροηΐδ, 8564 ΘΟΠ51110 ἔδοίαπι νἱαθίτ. 

686. 87 ἐπιχωρίοιό πτώμασιν Μ. ἔρις βαρρίονῖν θαι, στά- 

ὅις Βα οΥρου οὐ Ῥδ]θΥ, 60]]. Ῥοῖβ. 718. Ἐμπι. 941 (970) 56α. 

ΕΥιβίσα ΟΡΙοσα  βαπὶ Κθοὶς οἱ Ηοίμιβοοίι : μος. Θηΐπὶ τοααϊχαπί 

γοθ68 ἐπιχωρίοις οὐ αἱματίδαι. Ἰδοἰὶπᾶθ πέδον τὰ ηβαό δ᾽ Μ. 

Ειηθηᾶάανι Ῥούβοη. 

6088---41 ἤΐογονο εἰϊναίαηι ἡμυοημίοον Μαύουβ Απἰοπίηιβ δριὰ 

Ἐγοπίομθιη ἴῃ δρἰβύαϊα 46 οὐδίϊοῃῖθιιβ 1]. ΕἼΟΥΙ πνυϑηύαί8.  ΘηΘΥ 5 

ΟΟΠ ΡΟ ῬΆΥΟΘΥΘ 10 ΌΘΠ8. βοιηϊηδι ΡΥΔΘΌ ας Βα ΒΒ Π}18. 11115. ὑχο- 

ΟΘΙῺΪ Τοῦ ὙΘΥΒΙΡΊΒ. μηάφροδίτασ, Ροβίθα ἰηβοσΐο δ, Μ΄. 

042. 45 Ῥοβίατιαπη 010 ανθηΐαίθ νοΐ θοῦ, ρυθοδίαυ αὖ 

ΒΘΏΙΡτι5. Ραμ θη θα ρ]α βοηθοίας ραίθηζια 1, 6. Βθηδίοσα τα οὐ γ186, 

πρυταγεῖα; βουλευτήρια. 6 νοῦρα Ἰαθοιὴ οοὨ ἐγ αχ θυ ΐ. γεμόν- 

τῶν ϑυμέλαι φλεγόντων Μ. γεμόντων 6886. ἸηςοΥΡΥΘύδ οπθτὴ γα γ]80 

Θ᾽ αβαιθ πη θ] 1 ΟΥ}]5. ἸθοίΙοη5 φλεόντῶων ἰμ 6] 1 χὶῦ ΗἩθτηδηη. [α6πὶ 



θ9 

Ν ! δ] “ 
τῶς πόλις εὖ νέμοιτο 670 

θ4ῦ ὅὄΖῆνα μέγαν σεβόντων, 

τῶν ξενίων ὑπερστατῶν 
ἊΝ - ! 5. Ε » 

ος πολιῷ νόμῳ αἴσαν ορϑοῖ. 
, . 23 , -ὕ-75- 

τίκτεσϑαι δ᾽ ἐφόρους γᾶς 

ἄλλους εὐχομεϑ' ἀεὶ, 616 

ΒΌΡΡΙΘθαί σροβούλοις, ῬΑΙΘΥ͂ γερόντων, ΚΥι86 γέμουσαι. ϑ0Β0]18 

ἄπο Θχίδην πληρούσϑωόαν οὐ χαὶ διαπρεπέτωδαν τοὶς γέρουσιν 

(Βαθο βρθοίδηὐ δᾶ καὶ γεραροῖδι φλεγόντων) αἱ ϑυμέλαι, ἢ οἱ γέ- 

ροντες Ἐ 

θ44 τῷσ πόλειδ Μ. τὼς πόλις ΒΟΡ. φλεγόντων ϑ᾽ ὡς 

πόλις Τατῃ. οὐ γαϊρο. Ὑοδιη νϑυθοστιτη βθηβαστηα 6 αἰ ν 8: ΟΠ Θ ΠῚ 

γϑϑύϊαιῦ Ἡδθυμδηη. ΤΥ ΡΥ Ϊοσα Βίσορῃδιτλ Ρ διῶ ἴῃ (θυ η885. ρᾶΥΐθ85 

αἰνιἀαπίαν οἰΐδτη βθηδϑὰ οὐ ᾿ἱπίθυ ρα πούϊομθ ἀἰβιϊημοΐαβ. ΕἸχοσγαϊατη 

Θπΐπὶ Πα θηΐ τρίχωλον ἴθυθ ἰάθη, ἴαμῃ δἰίθγδιη ρᾶγίθμι νϑγ16 οοη- 

ἔουπηδίδιη, αἀθὶπάθ οἱααθα]απηὶ αδύθυ ΠΟΤ ΠῚ] ΟΥ̓ΔΙ ΗΠ ῬΥΟΥΒΒ. 68Π- 

ἄθηι, αἃ οὐΐδηλ ἴῃ ΑΡΔΙΩΘΙΠΟΠΘ βἰδϑίμηὶ ὈΥΤαΪ ΒΕ ΓΌΡμδ 6 οὖ δηῖ- 

ΒΕ ΌΡΠ 86 θύηδ6 αὐπηίαγ. 

046. 47 μιέγα Μ. δεβόντων, αποα Ἡδγὴ. ρτῸ ἱπηρθυϑίϊνο, 

ἡθοίθ Ὀ]θα 6 ΡΓῸ ρῥδιυθοίριίο Παρθηῦ, ποὸῃ δὰ 56η68, αὖ 508}0]. 

γΟΪαϊῦ, 5664 δ ΟἸΠΠΘΒ Οἶνθ8 υϑίθγυθηαιη, ᾿οἰπᾶάθ τὸν δέιιον δ᾽ 

ὑπέρτατον ὡὧδ Μ. τῶν γερόντων δε βόντων τὸν Δία τὸν ξένιον 

ὑπερτάτως 8080]. ὑπέρτατον ὃς Ταχση. Αὐ Δαρϊξον ποβρι 115 ὁρκίῳ 

δαὺ ἀγοραίῳ ΟΡΡοΟΠΙ ροββϑί, πιᾶρμο ΟρΡρομὶ ῃθαιῖῖ. [Ιἰαατιθ, ἀθ]θίο 

δέ, Βουῖρβὶ τῶν ξενίων ὑπερότατῶν, ᾿οϑδρίίμν το α (τὰ ξένια) ἀο[οπαθη5. 

048. 49 ἐφόρους Υἱχ 5ΔηϊιΠὶ 6586 Ρΐο : ΔΙ ὙἹῚ ρυϊποῖρθ5 

ΠΟΣῚ ὩΔΒΟΧΠΙΟΣ ἴῃ 68 Οἰγιίαΐθ ααδπὶ ΡΟΡαΪι8 ραροΥπδί, ν. 669. 

δὲ φόρους; γίδια ἰογγαθ, υΐαγταί, Ἡ, Τὰ. Αἤνθηβ, Ηδθε., Π1πᾶ., 

γᾶν ἀλπτοὺς ΒοΥΡ (ἴῃ οομπηπιθηἰαίίομα ἄθ ποὺ οδηίΐοο ΕὙΪΡατγρὶ 

Βηυῖβ. 1867 οαϊία), ἕδθυγαθ ργονθηΐιιβ ποι βαἰϊβ ἃρίθ Ηἷο ἱπέθγθμπίββ. 

δὲ χόρους ϑοινοιᾶν, δὲ χόρους γᾶς ἄϑλοις Μοίπθοκο. Ῥοίΐογαί 
δ᾽ ἐφέδρους γᾶς ἀϑλοις. 



ὅτρ- γ᾽. 

᾽ ᾿ 

αντ.γ. 

τ 

Θῦ0 ᾿ζρτεμιν δ᾽ ἑἕκάταν γυναι-- 

κῶν λόχους ἐφορεύειν. 

ΙΠηδὲ τις ἀνδροχμὴς 

λοιγὸς ἐπελϑέτω τάνδε πόλιν δαΐζων, 680 

ἄχορον ἀκίϑαριν δακρυογονον "“Ιρη 

θδ0 βοᾶν τ’ ἔνδημον ἐξοπλίζων. 

γούσων δ᾽ ἑσμοὸς ἀπ’ ἀστῶν 

ἕζοι κρατὸς ἀτερττής" 686 

εὐμενὴς δ᾽ ὁ “ὐκειος ἔ-- 

στω πάσᾳ νεολαίᾳ. 

0660 Καρποτελῆ δὲ τοι Ζεὺς ἐπικραινέτω 
- ! ; 

φέρματι γᾶν πανωρῳ. 690 

651 λόγουό Μ. Ἐπηοπά. Βορ ίδησβ. 

θ68---ὃ6 δαΐξων (αὰπο αυϊᾶθιη) οἱ ἀχοροό ἀκίϑαριό οἱ βοᾶν 

(βοᾶν ΡΥ.) τε δῆμον οἵ ἔξω παίζων Μ. ἄχαριν ἀχίϑαριν δακ..γόνον 

ἀρ..τἄτε δῆμον ἐξοπλίζουσα, 5011. μανία, ῬΙαΐ, Αταδῦ, ὁ. 16. 

Ἐπηθηάαγιιηῦ Αβυϊδηὰβ Ῥούβομ Ῥαὰν θη ]οΥ. ἐμφύλιον μάχην. 

τὴν ἐπὶ τοῖς ἀπολωλόσι βοὴν 5001. ΠΙυά γούαα, Αα γνϑυθο- 

ΤΙ Ὑἱπη] ΠΟ 58 {18 δἰζθηάπηΐ ααἱ ρΡΘΒΟ] θη τη αὖ ὈΘΙ] τὰ οχίγα- 

Ὠθατα α1οἱ ραΐδηῦ. [Ιτογὰτὰ 6110 οἴνια ἀοργθοδίαν, ορθυδιηα 8 

Ια81: Ἡθυηδηη Δ ΠἾΒ8 ὭΘβοΙΟ ατ8Ἃ85 ΒΡ 1188 ΥἾΧΔΒ Υ6] ρυϊγδύου τὴ 

αἸβοογαᾶϊαβ αἰ βί η  ΘΗΒ. 

θ058ὅ6---59 δεσμὸσ οἱ “γράτοό Μ. χράτους 6. β6ῇο]1ο Τύυτῃ. 

Ποϊηᾶθ λύχιοό Μ. Οοιῖ. Ατὐηδ]ᾶαβ. 

660 χαρποτελεὶ Μ. τελεόφορῆσαι ποιείτω 808}01. [Ιπάθ χαρ- 

ποτελεὶν οἵ καρποτελὴ Ῥίδῃ]θγ. 



11 

ν ᾿ 

πρόνομα δὲ βοτὰ τῶς πολύγονα τελέϑοι" 

τὸ πᾶν τ᾽ ἐκ δαιμόνων λαχοιεν. 
Ύ ! “νον - 

δυφαμοις δ᾽ ἐπὶ βωμοῖς 

θ0ῦ μοῦσαν ϑείατ᾽ ἀοιδοί" θθῦ 

ἀγνῶν τ᾽ ἐκ στομάτων φερέ-- 
’ ! 

σϑω φάμα φιλοφορμιγξ. 

Φυλάσσοι τ᾽ ἀτρεμαῖα τιμὰς στο. δ΄. 

τὸ δάμιον, τὸ πτολιν κρατύνει, 

010. προμαϑὲς εὐχοινόμητις ἀρχά" του 

ξένοισί τ᾽ εὐξυμβόλους, 

πρὶν ἐξοπλίζειν ““ρη, 

δίκας ἄτερ πημάτων διδοῖεν. 

662. 058 βρότατοδ Μ. “Επιθπᾶαν! Ταγη, βοτὰ γᾶς Ηθιηη. 

ποιογόμα βοτὰ δ᾽ εὖ Ηατί. 4111 4118. πρόνομα βοτὰ “Ῥϑουᾶθβ πο 

1Ππὸ, ἄσπη ρᾶρυ]αχη ααδθγαηΐ, ναρδηίθϑ᾽ (Ηθγη.), δᾶ πρόβατα 

ἈΠ αάογο ραΐο, Ποίμᾶθ λάϑοιεν Μ. λάβοιεν Τατη. ϑάλοιεν Ηθτηι. 

Ορύϊμη8 λάχοιεν Πιπά. 

6604---Ο7ἡ εὐφήμοιό δ᾽ ἐπὶ βωμοὶδ μοῖσαι ϑεαί τ᾽ ἀοιδοί Μ. 

αἱ δαί 86}01. δύφημον δ᾽ ἐπιβοῷεν Ταγῃ. Ἐρτθρίθ θιημθπᾶαν! 

Ηθγπι. εὐφαμον οὖ τῆοχ φάμα οἱ δάμιον ῬΥῸ φήμη οὐ δήμιον Ὀϊπά. 

6608 ἀτιμίασ τιμάσ Μ. ἀσφαλίας ταᾶτβο Μ. ἀμετακίνητοι 

εἶον αὐτοὶς αἱ τιμαί 501.01. [Ιπᾶθ γϑοίθ Βυῦον οὐ ῬδΙΘΥῪ ἀτρειμιαὶα, 

πα ἔογπαδ οἰΐδτη Επτὶρ. Η. Ἐὶ. 1064 δάνθι ἰδ] ἴθ πϑὰ8 δῖ. ἀτρε- 

μιότί Ἠρϊμιβοθίῃ. φυλαόσόοι τιμίοισι Ο. Ο. ΜάΠον, Κυαβθ. ἀρτέ- 

μεια ἤρθη. Ηδθο Αὐποπίθηβῖθ 8 ΔΘα 8] 1018 ΡοΟὐϊα5. ααᾶπι νέου θτι8 

Αὐρίῖνβ ἀϊοία 6586. ρϑίθί. 

610 προμηϑοὺσ Μ. προιαϑὶς ρττι. προμαϑὲς Βεουρκ, 

ᾳυοᾶ ἐαϊα5 νἱάθίιιν. ΞΟ] θη 7 γὰρ ἀρχὴ ὑπὸ (]. ὑπὲρ) τῶν 

κοινῶν προνοουμένη τὴν τῷ πόλιν χαὶ τὸ χοινὸν αὔξει ΠΙΒ1] πϊδὶ 

ΘοΙηρΡοΟΒἰζατη δὐχοινόμητις 1ΠΠπϑίταί. 

611-18 ροδίϊοθ τϑάδυπὶ ἐοθάθγαμι νουθᾶ. δίκας τε διδόναι 



Θεοὺς δ᾽, δὲ γᾶν ἔχουσιν, ἀεὶ 

θτῦ τἰίοιεν ἐγχωρίους πατρῴαὶῖς Ἰ0δ 

δαφνηφύροις βουϑύτοισι τιμαῖς. 

τὸ γὰρ τεχόντων σέβας 

τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑευσμίοις 

Δίκας γέγραπται μεγιστοτίμου. 

4.Ν 40:Σ. 

080 Εἰὐχὰς μὲν αἰνῶ τάσδε σώφρονας, φίλαι: τιὸ 
- Ν ! Ν 

ὑμεῖς δὲ μὴ τρέσητ᾽ ἀκούσασαι πατρὸς 

ἀπροσδοχήτους τούσδε καὶ νέους λόγους. 

ἱκεταδόχου γὰρ τῆσδ᾽ ἀπὸ σκοπῆς ὁρῶ 
Ν -“ 7) Ν γφὼν ! 

τὸ πλοῖον. δύσημον γάρ, οὐδὲ λανϑάανει 

ὑμᾶς τὸ ἡμῖν γαὶ ἡμᾶς ὑμῖν χατὰ τὰ πάτρια; τὰ ἀμφίλογα δίκῃ 

διαλύοντας ἄνευ πολέμου ἃρυὰ ΤΒαο. ΨΥ, 118. 

616. 16 ἐνχωρίοιό ΡΥ. Μ. δαφνοφόροιδιν. Μ. Ἦοο ΘΟ. 

Βοηᾶι. 

671---9 πρῶτον ϑεοὺς, δεύτερον νόμους ; τρίτον δὲ τόδε, τὸ 

τοὺς γοτεῖς τιμᾶν. ἐχρῆν δὲ εἰπεῖν" καὶ τοὺς γονεῖς δὲ σέβειν" τὸ 

γὰρ τιμᾶν γονεῖς τρίτον ἐστὶ παράγγελμα δίκης 5060]. Βοπθ, πϊῖβὶ 

αποα γὰρ, τιοπθηΐθ βομἰσίο, δα σατρῴαις τοίογθηᾶτππι ϑϑῦ : πδπὶ 

ΡδΥθηθθτι8 τηδ]ου θαθααθ. ΠΟΠΟΥΘΠῚ Ὠαρθηῦ αἱ ΘΟΙΙΙΠῚ ΤΟΥ͂Θ 4608 

οοἸαηῦ. Ιμϑρσατη ΟὈΒΘΥΥ ΔίΟΠ ΘΠ) ΡΥΠ10 ἰΟΟῸ Ροβιδπιὶ ΒΕ ΠΌΡΠἃ ΧΡ] Ϊ- 

οδῖ, Βδάθιη μγδθοθρία ἰδ] δύϊοϊα, ἔογίαββθ Ἡθβι αὶ οδυτηΐηθ Χεί- 

ρῶνος ὑποϑῆκαι Θοπβθοογαῖα (ν, ΡΙπᾶ. Ῥνίῃ. ΝῚ, 21 544.), ΕΌΣΊΡΙ 468 

ρα Κίον. ΕἼοσ. 1, 8 (Δπίϊορδο ἔγρ. 46 ὙΥαρηθ.) ὑγὶτηθῦν 5 ̓πο] δὶ, 

4ῦοβ δἰζα!ὺ ἩθΥμδΏΠ. 

681 γμεὶό δὲ μῆτρεῦ ἀεὶ ἀχούσασαι Μ. Ἐπιοπᾶ. ΒΟ)». Θἱ 

Τύχη. 

084 εὐσημον γὰρ οὐ μὲ λανϑάνει, Μ. φβίἀογαίαν ρμδγεοῖ- 

Ρίαμα, ἤθαῖιθ βοαπθηίία γθοῖθ ργοοθάσπί. ΠῚ ἱποοιμπιοῦο τηθαθει 



49 

θ80 στολμοί τε λαίφους καὶ παραρρύσεις νεὼς, τιὸ 
, - ἑ ! υ , , «ς . 

καὶ πρῷρα πρόσϑεν ὄμμασιν βλέπουσ᾽ οδον, 

οἴακος ἰϑυντῆρος ὑστάτου νεὼς 
ΡῚ) -»ὝἭ" ! ! ᾿ « ὉΝ 2 , 

ἀγαν καλῶς κλυουσὰ γ᾽ ὡς ἂν οὐ φίλη. 

πρέπουσι δ᾽ ἄνδρες ναϊΐοι μελαγχίμοις 

6900 γυίοισι λευκῶν ἐκ πεπλωματων ἰδεῖν, 720 

καὶ τἄλλα πλοῖα πᾶσα 9’ ἡ ̓ πικουρία 

εὔπερεπτος αὐτὴ δ᾽ ἡγεμων ὑπὸ χϑόνα 

στείλασα λαῖφος παγχρότως ἐρέσσεται. 

᾿ς Χ4λλ}᾽ ἡσύχως χρὴ καὶ σεσωφρονισμένως 

005 πρὸς πρᾶγμ᾽ ὁρώσας τῶνδε μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν. 125 

ἐγὼ δ᾽ ἀρωγοὺς ξυνδίκους 9’ ἥξω λαβων. 
" ν ᾽ν - ὍΝ , ! σως γὰρ ἂν κῆρυξ τις ἢ πρέσβυς μολοι, 

ἄγειν ϑέλοντες δυσίων ἐφάπτορες. 

Μοίμθει! οομῃθοίατα δὐσημον γὰρ ὃν μ᾽ οὐ λ. ὕὉἱἰταμπαὰθ αὐ το- 

τΔΟΥ ΓΘ, πγαίαΐα ᾿π θυρα ποίϊομθ βουῖρϑὶ οὐδὲ λανϑάνει δ ποτηΐηϑ 

ῬΙαγα]ῖα τοίοσθμαστη. Κ[16 δἰΐδιη πουγθπάπθτη 1Ππ τὸ πλοῖον, Οὑπὰ τὶ 

ἴῃ ΔΙ] ΓΘ τη ὙΘΥΒΌτη γϑ͵ θοῦ, γηϑἼοῦΘ ᾿ηΐθυν 8110 ἃ Υ6116 15 5ΒΘρ ΔΓ. 

θ8ὅ παραρρύσεις Ἡόχιη. ᾿πίθυργθίδιν Ρ61165 γ8] οὐαΐθβ ααϊθιβ 

ὭδΥοΒ δανθιβαβ μοβίθυαη τὰ πη] θϑηΐαγ, αὐτῶ ΧΘΠΟΡΠΟΙ παραρρύματα 

οἱ παραβλήματα νοοδὶ Ηἰδβί. ατ. 1, 6, 19; 1,1, 22. Ἐογίδβδθ 

ὅὄὅχαφους. 

080---88 συνουτῆροσ Μ. εὐϑυντῆρος Ταχπ. ἐϑυντῆρος ὅϑ'αἰνί- 

πἷτ5. Ποίπᾶθ τῷδ ἂν Μ. οὕτως δὲ ἡμῖν, χλυουόα τοῦ οἴαχος, οὐ 

φίλῃ ἐστίν 56}80]., ππάθ τῶς ἀν Ηθγπι. οἱ τθοὺ. Βϑηὴθ ΤΌΤ. χλύουσα 

γ᾽ ὡς ἂν. ἴῃ ραγίοα]δθ γ8) 5ϊααδ οϑῦ, ἰγαήθούζομθ πΠῸΠ ΠδΟΥΘΗ Ὁ]. 

089. 90 νήϊοι οἱ γύοιόι Μ. Ἠοο Τυτη., ἱΠπἃ Πἰπᾶ. οουτν. 

696---98 ἀξω λαβῶν Ἠοἰπιβοοίῃ. 7 κηρυὲ τιό ἢ πρέσβημολοι 

Μ. ἂν Βαγρθ8. κηρυὲ θ1πᾶ. πρέσβυς Υἱοῦ. πρέδβη ᾿πθῦαν Ηϑυπι. 

Αα ῥυσίων (ᾳαοα Θχροηὶΐ ἐνδχύρων) ἐφάπτορες ΒΟΒΟ]Ϊαβίθβ. ἐνεχυ- 

ράζοντες ἡμᾶς διά τινος ἁρπαγῆς. 

Ἵ 10 



ὅτρ. α΄. 

14 

αλλ᾽ οὐδὲν ἔσται τῶνδε" μὴ τρέσητέ νιν. 
100 ὅμως ἀμξινον, εἰ βραδύνοιμεν βοῇ, Ἴ30 

αλκῆς λαϑέσϑαι τῆσδε μηδαμῶς ποτέ. 

Θάρσει" χρόνῳ τοι κυρίῳ τ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

ϑεοὺς ἀτίζων τις βροτῶν δωσει δίκην. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάτερ, φοβοῦμαι, νῆες ὡς ὠκύπτεροι 

10 ἥχουσι" μῆκος δ᾽ οὐδὲν ἐν μέσῳ χρόνου. 135 

Περίφοβον μ᾽ ἔχει τάρβος" ἐτητύμως 

πολυδρόμου φυγᾶς ὄφελος εἶ τέ μοι, 
παροίχομαι, πάτερ, δείματι. 

Ζ4Ζ4Ν4ΟΣ. 

Ἐπεὶ τελεία ψῆφος ᾿Αργείων, τέκνα, 

110 ϑάρσει, μαχοῦνται περὶ σέϑεν, σαφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. τὸ 

699---Τ01 μητρεσάιτέ γιν Μ. ΔΑἂ πβραυθηίίδ βοῦ ̓ γὺῦν τῇ 

βοηϑείᾳ οἱ τῆς τῶν βωμὼν καταφυγῆς 8080]. 

102 ϑαρσεῖτε Μ. Οοτν. Τυτχη. 

106 ἡχουόιν Μ. Αᾶ ἐν μέσῳ Ῥθπθ 56}|0]. τῆς ἡμῶν φυγῆς 

καὶ τῆς τούτων παρουδίας. α]ρο Βοαπαῃίαν ϑίδῃ]οὶῖ ἰηἰογργοία- 

ἰἰοηθῖιὶ : ΠΟ ἀϊα οτξ ρυϊαβασδιη δάἀγθηϊδης,, ποη τοραϊδηΐθθ 

ἡκουόι Ῥγδοίοθυϊ νἴτη ΠΆΡΘΓΘ. 

106---8 δόον μοι προγέγονεν ὄφελος διὰ τῆς ἐνθάδε φυγῆς 

τῷ δείματι νῦν παροίχεται. ἀπιότῷ γὰρ εἰ τεύξομαι ἐπιχουρίας 

5001. Ιη46 παροίχεται ΤΌΣΠΘΡαΒ, απο04 ΠΟΙ Τϑοθρὶ, φαδιηααδηη 

ΟῚ ΡΙΌΡΟ ΥΘΟΘΏ ΟΓΟΒ, αἱ ρμροδί εἴ τί μοὶ Ῥ]θηθ ἱπίθυραηρθηΐοβ 

παροίχομαι ῬΥῸ Β[τρ]101 οἴχομαι δοοϊρί πη, Ηοο οοΙῃροβίτατῃ. μΪο, 

αὐ ν. 488, οδϑύ ΔΌΘΥΤαΓΘ ἃ δἰϊᾳαῶ 16, θὺ Β50}0]. Ἰοοὰπιὶ γϑοίθ 1ηΐθ - 

ΡΥθΐδί8 οϑί. 

109---12 τελεῖα οὐ οἱδ᾽ ἐγῶν Μ. Ἰοϊπάθ ἐξώλεσεό τίμαργον 

Μ., ᾳυοᾶ «υϊᾶ οββοῦ 1ηἰθ]]οχὶῦ ΓΤ ΌΤη. 



τὉ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐξῶλές ἐστι μάργον Αἰγύπτου γένος 

μάχης τ᾽ ἄπληστον καὶ λέγω πρὸς εἰδότα. 

Δοριπαγεῖς δ᾽ ἔχοντες κυανώπιδας 

γέας ἔπλευσαν ὧδ᾽ ἐπιτυχεῖ κοτῳ 
᾿-΄οὃ8Β6 ’ Ν »-» 

110 πολεῖ μελαγχίμῳ συν στρατῷ. 145 

2441Ν40Σ. 

Πολλοὺς δέ γ᾽ εὑρήσουσιν ἐν μεσημβρίας 

ϑαάλπει βραχίον᾽ εὖ κατερρινημένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

μόνην δὲ μὴ πρόλειπε" λίσσομαι, πάτερ. 

γυνὴ μονωϑεῖσ' οὐδέν" οὐκ ἔνεστ᾽ ᾿“ρης. 

120 Οὐλόφρονες δὲ καὶ δολιομήτιδες 

δυσαάγνοις φρεσὶν, Ἴ50 

κόρακες ὥστε, βωμὸν ἀλέγοντες οὐδέν. 

114.ὄ 1ὖ6 γῆαό Μ. νέας, ἴογτηδτα Ποιηθυοαπι, ΘΟμΠΙηΘη ἀδΥ 

Μοίπθῖκθ ὑΘΒρΡΟΏ ΒΟ οασδϑᾶ. ἐπὶ τάχει Μ. ἐπὶ τύχει 8566. α. 

ἐπιτυχεὶ ΤΌτη. ῬΟΒδβ15. οἰΐδιη ἐσιχότῳ τάχει. Ὠθίηᾶθ σόλει μελαγ- 

χείμω Μ. πολεῖ ϑ΄ΔΕ]6Υ. 

110-18 μεύσημβρίαι οἱ βραχεῖον Μ. Ηοο Τυτῃ., ΠΙυᾶ 

ϑομᾶϊ οογγοχίί. καλῶς ἐν ἡλίῳ γεγυμναδμένους 5610]. κατερρινη-- 

μένους ΘΧΡΟΠΟ χατηχριβωμένους : ἰασογίοβ Θαογοἰαίΐοηα, ΘαΡγΕ 5508, 

οοηϑδίγιοίος ἃρίθ ὁχ υϊη ]δηο 8, 8, 10; 12, 10, 44 αἰἰα]1ὺ Βοα Ζ. 

κατερρινωμένους ταδ]οθαπὺ 611. 4]1}1416. οίπᾶθ σρόλιπε Μ. 

ον. Τύχη. 

120--22 δουλόφρονεό δέ καὶ δολομητιδεό Μ. δολόφρονες 

ϑιΔΏ]οΥ. Ορίίπιθ οὐλόφρονες, απο τοβροπᾶοί Ηοπιθτῖοο ὁλούφρων;, 

᾽ , 
αν. α.- 

ότρ. β΄. 
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Ζ4Δ1.Ν4ΟΣ. 

“-ὩὉ ὦ - " ἥ 

Καλῶς ἂν ἡμῖν ξυμφέροι ταῦτ᾽, ὦ τέκνα, 
3 , Ἁ - 2 , 

δὶ σοί τὲ καὶ ϑεοῖσιν ἐχϑαιροίατο. 

ΧΟΡΟΣ. 

120 οὐ μὴ τριαίνας τάσδε καὶ ϑεῶν σέβη { 
δείσαντες ἡμῶν χεῖρ᾽ ἀπόσχωνται, πάτερ. 

᾽ ᾿ , 30 2 , , 
ἀντ. γ᾽. Φυσίφρονες δ᾽ ἀγαν ανιξρῳ μεένξι 

μεμαργωμένοι 

χυνοϑρασεῖς, ϑεῶν ἐπαΐοντες οὐδέν. 

441.Ν4ΟΣ. 

180 ᾿4λλ᾽ ἔστι φήμη κρείσσονας λύκους κυνῶν Τ10 
πὶ ! . Ν 2 - ! 

δίναι" βυβλου δὲ καρπὸς οὐ κρατεῖ σταχὺυν. 

6 ΛΑ] ΟΚϑπδυῖ Βομθα 15 ΠΙπᾶονῇ, δολιομήτιδες ταᾶγρο Αβίκουσ. Ποἰπᾶθ 

Ἰθρθθαίαν βωμῶν, υοᾶ δη ἰβίγορμδθ οϑαδα τηπίαν Μρίηθκο. 

1)4. 285 ῬαΑΙθυ οοηΐογὺ Ηοχῃ. 1]. 22, 41 ὄχέτλιος, εἴϑε ϑεοῖόι 

φίλος τούδόνδε γένοιτο δὅδον ἐμοί, 4αθπη Ἰοοὰπι Ργθββίαβ ἰτηϊ 8 

δύ ὅορ!ῃ. ΡὮ1. 890. Ιηΐνὰ ϑεῶν δτέφῃ Θοπ). Νάῦοκ, ἕδῃ Οοπίηρ;- 

οῃ, Ῥοίυι. 

121---29 περίφρονεό Μ. ἀντὶ τοῦ ὑπέρφρονες 5080]. Ἐκ 

ΗΘΒΥ ΘΠ ρ]οβθα φυσίφρονες᾽ πεφυσημένοι τὰς φρένας , μάταιοι 

Θργθρῖθ ϑιηθηᾶανὶὺ ΤΠ) 1ηαον. Ποὶπάθ ἐπαΐοντεό ἵπ τδυρὶπθ δαᾷὶ- 

ἴα Βαροὶ Μ, συϊ]ρο οὐδὲν ἐπαΐοντες, 4ὰθ δᾶ Βίγορδπὶ τοβρὶ- 

Οἶθη8 ὑγδηβροϑαϊῦ ΜρίπθΙκθ. 
ουό 

180. 81 τοὺσ λύχουσ χρείδδων Μ. Οταϊίομθιι μοδέϊοδτῃ το- 

βεϊα: Ἡοτιηᾶπη. Μοχ ἐπεὶ παπυροφάγοι οἱ Αἰγύπτιοι 5080]. 

γουρα βύλβου «-. ὁτάχυν, βθηδα ΡΔΌΠ απ ἱπηπηαΐαίο, ἴῃ Ῥτουθσθία τα 

ΔΌ.1586 τοβίαπίαν ἄθπορ. 11, 78 οἱ ϑ'αἱάδ8. 



{1 

ΧΟΡΟΣ. 

εἷς καὶ ματαίων ἀνοσίων τε χνωδάλων 

ἔχοντας ὀργὰς χρὴ φυλάσσεσϑαι χράτος. 

Ζ2Ζ.Ν40:Σ. 

Οὕτοι ταχεῖα ναυτικοῦ στολὴ στρατοῦ, 

180 οὐδ᾽ ὕρμος, οὐδὲ πεισμάτων σωτηρία Ἰθῦ 
ἐς γῆν ἐνεγκεῖν, οὐδ᾽ ἐν ἀγκυρουχίαις 
ϑαρσοῦσι ναῶν ποιμένες παραυτίκα, 

ἄλλως τε καὶ μολόντες ἀλίμενον χϑονα 

ἐς νυχτ᾽ ἀποστείχοντος ἡλίου. φιλεῖ 

140 ὠδῖνα τίχτειν νὺξ κυβερνήτῃ σοφῷ, 710 
Β κἂν ἢ γαλήνη ν ε οὐδ 

182. 88 ὡς χαὶ ἰπ ὅμως ϑομᾶϊ, ἴπ ἐμσας Ηθγηι, υπαίαῦ, β'πθ 

βία οαυδαᾶ. ἐχοντεό Μ. ἔχοντας Τυτῃ. ΟἿΪ ποῃ βουῖρβουῖί 

ἐχόντων, ἴδ6116. ἱπιθ]]θρίταν ; 564 ἰδηθι πθβοῖο 8π κράτος τϑοίθ 

κάρτα; κατὰ κράτος Θχρομαὺ Κἄμηθν, ΟὙδιητη. ρου. 8. 549, αἱ τάχος 

Δάγου ]δ ον ἀϊοϊςασ. καλῶς βομαϊα. χύνας Ηατί. 

184 ταχεῖαι οἱ ὅτρατοῦ ὅτολῆι Μ. [ἰἰθηλαῖιθ ὅτολῃ " ἀντὶ τοῦ 

ὁρμῇ Β0001. ϑβεᾶ οὐδὲ ἡ ὁρμὴ ταχεῖα οὐδὲ ἡ ἔκβασις 56Βο] οι 

δίοσυτα. Ὑ]θῸ ὄτρατοῦ ὅτολή, γ0068 ἰγδηβροβαϊ ΠΙηᾶ. 

186. 86 πιόμάτων δωτηρίον Μ. ἀντὶ τοῦ πείόματα δωτήρια 

5060]. ΟὐοΥν. Τατη. οἱ Υἱοῦ. σωτήρια ϑοο!ροῦ, Ηθυταδημ. Ηδθο 

ΟἸηπΐαι ΠΟ ΟΘΙΘΥΙ ον ΠοΥὶ ἀϊοὶς. Πεὶμᾶθ οὐδὲν Μ. Ὑόοορθβ ἀϊν βὶΐ 

ΒΟΡ. κουδ᾽ ἐν Ηθτιι. 

188 ἀλλ ὡστε Μ. Ὅουν. γιοί. 

189 ---41 Απίθ φιλεῖ προ Δμν ὐν . 5886. τηομτῖς ΒϑπηΌ. 

ΤοπΊοΥΘ φιλεῖ δ᾽ νπνφρ Ποὶπάθ τίέμτει νυ Μ. Ῥυΐὰβ ν βαρρίουῖ 

Τύχη. οῦρα χαν ἡ γαλήνη, ααδ6 18. ΒΒ. ]1ο11 Ῥ]αῦ, 4ἀθ ποὺ βαδν. 

Υἷν. 860. Ερῖο. Ρ. 1090 Α, πἷο δχοϊϊβθθ ορύϊπιθ οοπίθοϊἑ ῬδΙθΥ 

οἵ, οὐν ρα] δηίο διθαμαμερι ὙΘΙΒΌΙΩ 510 Θχρ θυ 

; κἂν ἡ γαλήνη νηνεμὸς ϑ᾽ εὐδῃ κλύδων. 
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͵ -“ 

Οὕτω γένοιτ᾽ ἂν οὐδαμ᾽ ἔχβασις στρατοῦ 
μὰ: »ὝΣ΄ - 

καλὴ, πρὶν Ὁρμῳ ναῦν ϑρασυνθϑῆναι. σὺ δὲ 
! - Ν - »-»ὝἩ φρόνει μὲν ὡς ταρβοῦσα μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν" 

" "Ἢ Ξ Ἄ " Ἵ 

40 πράξας ἀρωγήν᾽ ἄγγελον δ᾽ οὐ μέμψεται 

πόλις γέρονϑ᾽, ἡβῶντα δ᾽ εὐγλωσσῳ φρενί. τὸ 

ΧΟΡΟΣ. 

Ιωὼ γὰ βοῦνι, πάνδικον σέβας, 
, ! “Ὁ Ι ᾽ , 

τί πεισομεσϑα; ποῖ φυγωμεν, “πίας 
. Ν " - , » , 

χϑονὸς κελαινὸν εἰ τι χεῦϑος ἐστί που; 

ὙοΥβαβ 740 ΠΟῚ ΒΟ].Πὶ ἴῃ ΡΓΟΥΘΥΡίσ πὶ ΔΌ1, 564 οἰΐδηι ἱπρ θη 10 818 

γυϊ δ !οη 8. Ἰοοπὶ ἀθαϊς, οὐ γὰρ μόνον ὠδῖνα τίκτει κυβευτῇ 

δοφῷ; νατὰ τὸ λεγόμενον; πᾶς βόλος ΡΙαΐ, Θαυ οϑγιωρ. Τῇ 8ὲ 

142 ἂν οὐδ᾽ ἀν Μ. ἂν οὐδαμ᾽ Ἐπρον ἄτυβο. 

.144--.Ἃ46 φρονεὶ Μ. Οοττ. ΒΟΡ. Μοχ πράξασ᾽ ἰάθιῃ οὐ γα]ρο, 

αὯοὸ ρᾶῦαμπη ργοβοῖίαγ. ψούβαμη (ΘΒ: ἀΘΥΔΥῚ 1.0] χοσπηΐ Ηδυίαηρ 

οὐ βομνγεσαί, δηδὰβθ 8586 ἴθ Υθθὰ ἰδὰυὰπη 6586 δα δαΧχΊ 1 

ΔΥΟΘΒΒΘΗ απ πὶ ἀΙΟΘ ΓΘ ἀθθ 6 θαί. Ῥοβὲ Ἰδθαπδηη ἔοτί, πρᾶξαί τ᾽ ἀρωγὴν. 

Ποϊπᾶθ εὐγλώσσωσ Μ. 

θ80 ---146 ἴϑαπδὶ αϊοίίο ῥοῦ οομδίδι νϑυβίθαβ 14 οἱ 8. 

υδίίαον ΡὈΥΪΠῚΪ8. ΤΟΙ Πούϑιὰ πη αῦ, ᾿ἰρϑᾶη σοοθη (ὁ οΟἸηηΐᾶ 

τοηδαπί, τὸ πλοῖον, οὑτη νἱ ἴῃ ααϊπίατα το]οῖδ; ἀοίπαθ 15 αὐϊηῖδ 

ΒΙΏΡ..]α, ρουβοααϊίαγ. Ὑουβίρυβ οοἵο 694--701 νἱγρίπι 8 ΟΟΠ51118 

ἀαὶ οὐ βϑίται! αὐἱὰ ἰρ86 ἐαοίαγαβ 811 ρου, Οὐ} 5. ρου αὶ ἤαθο οϑὲ 

ἴογτιηδ : 2. 1. 2. 1. 2. ὅϑδη σὑϑῖοὸ ἱποὶριὺ αϊνουρίαπιη ἰδ ῖ6ο- 

ἀοομπιϊδοιῦτη ἰἰω αἰδροβίθαχα, τὖ ΒΙΓΟΡὮΪΒ ααδίαοΥ Ὀἱπὶ Π)ᾶπαὶ Ὀἱηϊ- 

416 ΟοΥΎΡΒδοὶ {πη ϑίτὶ οὐ ργδϑη μιν οὐ ᾿π θυβουϑηΐαῦ δὲ 81Ὁ- 

Ἰοϊαίασ. ΑἸέίογα Πδηδὶ αἰούϊο οοπβίαλ συϑυβῖθ5. απδίπιογαθοίπι, 

ἴῃ 4, 4. 8, 8 αἰν!8ο8. 

141--40 βουνῖτι ἔνδικον Μ. βοῖνις, ἔνδικον Ῥαανν, Ηθττη, 

βοῦνι Ὀϊπά. πάγδιχον ῬΆΪΟΥ, αὐδπὶ θιμθπαδίϊομθπι οοηβτταδί 
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100 μέλας γενοίμαν καπνὸς 

γέφεσσι γειτονῶν Διὸς, 180 

τὸ πᾶν δ᾽ ἄφαντος ἀμπετὴς, ἄστος ὡς 

κόνις, ἄτερϑε πτερύγων ὀλοίμαν. 

᾿ἀφύκτων δ᾽ οὐκέτ᾽ ἂν πέλοι φυγή. μων 

“Ὅῦ κελαινόχρων δὲ πάλλεται φίλον κέαρ. 186 

πατρὸς σχοπαὶ δέ μ᾽ εἷλον " οἴχομαι φόβῳ. 

ϑέλοιμι δ᾽ ἂν μορσίμου 

βρόχου τυχεῖν ἐν ἀρτάναις, 

Ω , ᾿ ᾿ Ἀ ’ ᾿ - 

ΒΟΒΟ]οπ δίκαια (]. δικαία) σέβεόσϑαι ἢ ἣν δικαίως πάντες τιμῶσιν. 
. . ᾽ , ᾿ δ“, - : Ά ᾿ ᾽ Ἔ 

Ποίμάθ τηδ]τὰ Απίας | κελαινὸν εἴ τι κεῦϑος ἐότί που χϑονος; 

161--ῶἴδ᾽ γέφεσι γειτόνων Μ. ΠΙυᾶ οοΥν. Αὐπδ]άα5. ἀμπετή-- 

δαιό δόδωό Μ. Βθπ6 αμπετὴς ἀϊότος ὡς Ο. α. Ηδαρὺ ῬΑΙΟΥ 

Κταβθ. ϑουῖρβὶ ἀότος, αἱ Εππι. ὅ88. εἰς ἀος ὡς Ηδτπι. ἀελλὰς 

ὡς ΕπρΟΥ. ἀμ πνοαῖς διψὰς ὡς Ὀϊπᾷ. ἄμ πέτραις αἰόλ᾽ ὡς 

Ῥοῖροσ (ἄ ϑβοῖῦ. ϑπρρ!. 7160---909. Ὑγδί51. 1862). Ἰοἰηθ Βρθοῖοβθ 

ἀλῷῴμαν Βπρον, ὁροίμαν Ὀϊπᾷ. Κσαβο. 

184. ὅδ ἀφυχτον δ᾽ οὐκέτ᾽ ἀν πέλοι χέαρ. [ μελανόχρωδ δὲ 

πάλλεταί μου καρδία Μ. ἄφριχτον Ηθαῖῃ. κχελαινόχρως Ἰωδοθτ. 

ἀλυχτὸν οἱ γόαρ οὐ πρὸ καρδίας Πρττη. ἀϑικτον οἱ κελαινό χρῷ 

δὲ πάλλεται χλυδωνίῳ Ὀϊπᾷ. Αὐουΐθ βομνγογᾶϊς ᾿η6]]16χῖῦ ἴῃ ὙοΥβα 

ἰῃξοσίουθ φίλον κέαρ Βου!ρίαπη ἔα1556, ἀμ 46 κέαρ ἴῃ ὙΘΥΒαπι ΒΌΡΘΡΊο- 

ΤΟΙ ΡΟΥΘ ΠΟΥ... Ιἄθὰ, ριοβρδμηίθ Κυυβίο, ἄφυχτον φυχτὸν οὐχέτ᾽ 

ἀν πέλοι, δὰ 5οηίθηςίδτη θ6π6, δ ρτγδθοϊζαΐθιη πὸπ ἰΐθθ. Μιπὶ 

κέαρ ὙΟΟΘΠῚ φυγὴ ΟΧΡΟ]586. νἱάθίασ. Οοίθυαπι θϑοῖο δ υ. 78 

ῬΡοβὺ 766 ροπθῃηᾶυβ 511, Βα] θη ΒίσΟρῃδθ ὙΘΙΒῸΒ (θυ ὰ5 ἃ γ0606 

χελαινὸν ἱποὶρίοθδί, 

160 πατροόκοπαι δὲ μειλον Μ. προύδκοπήδας ὁ πατὴρ χαὶ 

δημάγας ἐτάραξεν ἡμᾶς 8080]. 

161. ὅ8 μιορσίμου, ἔαϊα]Β 1, 6. ἸΘί41158, Ῥθπ6 5080]. θχροῃϊ, 

μόρον μοι ἐπάγοντος. Ῥϊηδογῇ ο]Ίτα μορδσίμου λάχους, πὰπο μορ- 
7 
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100 

τ0Ὁ 

πρὶν ἀνδρ᾽ ἀπευχτὰ τῷδε χριμῳφϑὴν χροΐ" 100 

πρόπαρ ϑανούσας δ᾽ Αἴδας ἀνάσσοι. 

Πόϑεν δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν αἰϑέρος ϑρόνος, 

ἀμφ᾽ ὃν νεφῶν ὑδρηλὰ γίγνεται χιὼν, 

ἢ λισσὰς αἰγίλεψ ἀπρόσδεικτος οἰόφρων κρεμὰς το 

γυπιὰς πέτρα, βαϑὺ πτῶμα μαρτυροῦσα μοι, 

πρὶν δαΐκτορος βίᾳ καρδίας γάμου κυρῆσαι. 

Κυσὶν δ᾽ ἔπειϑ' ἕλωρα κἀπιχωρίοις 800 

ὄρνισι δεῖπνον οὐκ ἀναίνομαι πέλειν" 

σίμιου προπρὸ, βογγαίΐο νέφεσιν ἴπ βίτορμα. Πεἰμᾶθ ἐν δαργαναιό Μ. 

ἐν ἀρτάναις οοα. Ῥατῖβ. 

169 ἀπευχτὸν τῶδ᾽ ἐχριμφϑὴν χροῖν Μ. τῷδ᾽ ἐγχριμφϑῆναι 

χεροῖν α΄. οὐ νσυ]ρο. τῷδε χριμφϑῆναι Ῥ. χροΐ Ἐ.. οἱ Βοἰββοπδᾶθ. 
χροιμφϑῆν τογοοανὶν Πἰηᾶ. Ιἄρπὰ ὧδε. Μαϊὰϊ ἀπευκτὰ τῷδε. 
Ἠδυτπδπη ἴῃ σοῦϑα δηςῃοίϊοο ἀφάντως. 

102 πρὸδ ὃν νέφη δ᾽ ὑδρηλὰ γείνεται Μ. ἀμφ᾽ ὃν Βοτὶρϑῖ, 

αὖ Ιοηρα ἸΙοηρδβ γθϑρομπάρθγθί. χύφελλ᾽ ὑδρηλὰ Ὀ1πη4. Ηδθτγιη., γνο06 

151 4αδὴ 6χ Οδ]δομο (ἴτ. 800) οὐ Πγοορῃτομπθ (γ. 1426) 

δτατητηδίϊοὶ αθοσιηί. Ταΐαβ νεφῶν ὑδρηλά, τμδέμην ἀφμοβα, ἘΠΑΡῸΣ 

ϑοδνογαύ σπβθ. 

Ἥδϑθο ἄϊνίπα ἱπηπηθηϑᾶθ Δ] Εἰ 4118 ἀθβοτὶρίϊο 1ἰὰ οΧχ- 

οββδὶὺ οαρύπτη φαουπη ἄδη χαμιαιζήλων οὐ ἀοογαμη, αὐ ἀπρύςδεικτος 
: - ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ Ω ᾿ Ψ ’ 

ΔΙϊὰΒ ἴῃ ἀπρόςδεντος, Α]18 ἴῃ ἀπροότειπτος, δ]ῖὰΒ ἴῃ ἀπροότεικτος 

τηῦταυὶ συ] θη ᾿ ἩδΙΔΠΗ. 

106 ὕυηρο βία χαρδίας, αἱ βίᾳ φρενῶν ϑερί. ὅ98. 

700. 67 χύσειν οἱ ὀρνιόιν δείπναν Μ. πετῆσι Π1η4., Ββοεγαίο 

πρὸς ὃν ἴπ γοῦϑα δηλ μοίϊοο. 
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» - -“ 2 -“Ὁ ! - 

τῷ γὰρ ϑανεῖν ἐλευϑεροῦμαι φιλαιάκτων καχῶν. 

ἐλϑέτω μόρος πρὸ κοίτας γαμηλίου τυχών. 805 

τὸ ποῖ τίν᾽ ἀμφυγᾶς ἔτ᾽ οἶμον τέμω γάμου λυτῆρα; 

Ἀ ͵ ΄“« ’ 

Ἴυζε δ᾽ ὀμφὰν οὐράνια μέλη ϑεοῖσι λιτανα᾿ 
- Ι 

τέλεα δέ πῶς πελόμενα μοι; 810 
λ ’ ᾿ ὍἹἪ ς3 Ὑ) ὸ , 

ὑσιμὰ μ᾽ ἀχειμ᾽ ἔπιδε, παάτξρ, 

108 τὸ γὰρ ϑανεῖν ἐλευϑεροῦται Μ. θοθρὶ βοάν! οπιθη- 

ἀαϊϊομθια, ααϑη οἰΐδια )1η4. οὐ Ἡεΐτηβ. ἔθοθγαηῦ, Νϑιη οὖ Ἰοῃρᾶ 

ΔΏΔΟΙΤΙΒΙ8 ΤΘΑΌΪΤΙ, πΘαὰ6 ἐλευϑεροῦται ΡτῸ ἐλευϑεροὶ δαΐ ἐλεύϑε- 

ρὸν ἐότι ἀϊοὶ νἱδοίαγ. Τοῖπμᾶθ φιλοστόνων Ῥγδθίθυ ρυοδὈΠ αΐθτα 

Ὀἰπᾶ. οὲ Ηρίπιβ. Νϑβοῖο πῃ νυ. 708 βϑοιῃᾶδ ἴῃ οἰόφρων Ῥτοᾶα- 

οδίαΓ, " 

109 Β15 ἐλϑέτω Μ. Οὐουγ. Ῥᾶαν. 

110 τίν᾽ ἀμφ᾽ αὐτὰσ ἔτι πόρον τέμνω γάμου χαὶ λυτήρια Μ. 

δὺ 560}0]18. ἢ τίν ἀμφυγὰν ἐτ᾽ 7 πόρον τέτμω γάμου λυτῆρα (ΒοΟ 

ϑομάϊ2); οὐ ἴῃ βίσορμα ϑίᾳ μὲ Ηθυπι. ἀλλύτας. τίν᾽ ἂν πόρον 

τέμνοιν γάμου λυτῆρα; 561 ἴῃ Βγορ δ κάρζας Ὀϊμά. ὡς τιν᾽ ἀμφί 

μου πόρον τέτμω γ. λ: Θὲ ἴῃ Βίτορμῃα ϑυμόν γάμου Ἠοϊπιβοοίῃ. 

Αὐ βίγορῃϊοα ορίϊτηθ 858 μβαρθηΐύ, Ηΐϊὸ ἀαρ]οχ ᾿ἰπίἰθυσοραῖϊο σοὶ τίν᾽ 

(τοῖα. 840 ποῦ τίς αἀλκα) δρία δβύ, ἴἢ ἀμφ᾽ αὐτᾶς ἰαϊοί αμιφυγᾶς 

Ρούία5 φυδὴ ἀμφυγάν, πόρον Θϑὺ ἰῃξουρυθίαιο δα οἶμον δἀδουϊρία. 

Νοΐδθ βυαπὺ Ἰοουιίζομοβ ὁδὸν, κέλευϑον τέμγειν. 

111 ἰὐξεν οἱ μέλῃ λίτανα ϑεοῖδι καὶ Μ. ἐπεξηγήσατο ὀμιφάν. 

ἑαυταῖς δὲ παρακελεύονται 5601. ἔυζε ΟΡ. ὀρατίαν οἸΐτα οοηΐ. 

ιπα., αὰὰ ἴοτηηδ θῶ 8 ὑγδρὶοὶ 581 βἰηῦ να]ᾶθ ἀπ θ᾽π πη) οϑύ. 

ϑεοῖσι λιτανὰ ῬΘπ6 ἰγδηϑροβαϊ Ηθυτηδημ, 5868 ποὴ ἀοθθθαὶ Βθυνδγ8 

καί, δ]᾽οδβθιηᾶ τηϑηϊθϑύσσω, οὐἱϊ 181] ἴῃ Δη βίσορ μα τϑβρομπᾶοί. 

ΟὐοΙομ βἰπαῖ]θ μᾶθ68 ἃρυᾶὰ Ελισῖρ. ΒΌρρ]. 827 σποδὸν κάρα χεχυ- 
μεϑα, ὑγῖθγϑομο Ἰομρᾶπι ργοἀποίδμη Θ χορ θηΐθ. 

112. 18 τέλεα δέ μοι πῶδ πελομένα μοι] λύσμια μάχιμα 

δ᾽ ἐπιδὲ Μ. τέλεα δίας πελόμενα μοι λύδιμα" μάχαν δ᾽ ἐπιδὲ 

Ἷ 11 

ὅτρ. γ᾽. 



ἀντ. γ᾽. 

82 

βίαια μὴ φαιδροῖς ὁρῶν 

“τὸ ὄμμασιν ἐνδίκοις. σεβί-- 

ζου δ᾽ ἱκέτας σέϑεν, γαι-- 515 

ἄοχε παγκρατὲς Ζεῦ. 

Γένος γὰρ «Αἰγύπτειον ὕβριν ἄφερτον ἀρσενογενὲς 

μετὰ μὲ δρόμοισι διόμενοι 

180 φυγάδα μάταισι πολυϑρόοις 820 

βίαια δίζηνται λαβεῖν. 

σὸν δ᾽ ἐπίπαν ζυγὸν ταλαν-- 

Ηδιη. Ιμοοἱ Θιμθηἀδηα] νἱδηὶ τΪὯϊ τπποηϑίγανῦ ΒΟΠΟ]ΔΟΠ Δ] (ΘΓ ΠῚ 

ἰάφιο δηϊᾳαΐα8, αἸτὶ τοῦ ἀτάραχα, 4ποᾶ 84 ἀχειμα βρθοίδγθ δὶ 

Ἰπξ6] 6 χϑυὶθ, 78πι ραΐθὶ ἴῃ ΟΟΑ]ΟΙΒ βουιρύαγα (θ᾽θούο ρ] οβϑϑπιαΐθ δέ, 

ααοα γοοᾶρι]15 τη ]6 αἰν β8. ̓ ηβδυύαση 6580) ἰδίθυθ λύσιμα εὐ ἀχειμ᾽ 

ἐπιδε, βαἰϊμίαγία πι6, βογοπα αὐἀδρῖοθ, ραΐοῦ ᾿νοϊία απὸ Θοθὶαπι 

(Θιροβίδίθβαιθ βου μαβ᾽ δία οὐϊαπη μου οα]ογαιη απᾶθ Ποπη ΠΥ θιβ 

᾿τηρϑηᾶθηΐ ἰθιηροϑίαϊοβ ἀἰββῖραβ. 816. 1ρ88θ γοϑροηᾶοπῦ δα υϑιϑιιβ 

ΒΌΡΟΙΙΟΥ 8. Ἰπὐθυτορ ίϊοηθηι, ἃΡ δαϊζουθὰ85. ΒΒ. Ὀ]αδΠι, 

174... μὴ φιλεὶσ Μ. μὴ φίλοις ΤιΔοΒιηᾶπη, μι στέρξης 

Ηθτπι. Ορροβίεὶ νἱβ σθααΐγις μὴ φαιδροῖς , αποᾶ οἰίαπι Δη  Ποίλοα 

Βυτηδηί. ΟΥἉ, Αρϑιι. 491 (520). Ποίηᾶο ἐνδίκως οὑπὶ ΒΘα θη ΠΡ 8 

7υπριὺ ῬΟΙ͂ΡΘΥ. 

118 αἰγύπτιον ὕβριν δύσφορον Μ. ᾿Αιγύπστειον ὕβρι (αυοά 

δα] οὔ γὰτη σΘΠ 5. ΠΘαΙ 5. 6586 γ]0) δυσοιότον, δ ἤποπι ν Υβιι8 

δἄάιίο οἱ, Ηδγπιαμη. ὕβριν ἄφερτον Μ. βομπᾶί, Ῥαίχοην πηϊοαπι 

Αἰγύπτειος ἀθο]ϊηδίατη οϑι αἱ Ἰνάχειος; Ταντάλειος, Δαΐειος. ΟἿ. 

ἀρσενοπληϑῆ δ᾽ ἑσμὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆν Υ. 81. 

180 μάταιόι Ῥθηθ Θχροηΐ ταῖς ζητησεόιν 5080]. Ἐρ᾿μθίοη 

πολυϑρόοις, απο γοπδίοστιμι ΟἸδιλου 8 τοίου, βυβρθούαμη ΒᾶΡΘΥΘ 

πο ἀοροραηί Ηδυύαηρ οἱ β'ομνγογαί. 
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του. τί δ᾽ ἄνευ σέϑεν ϑνα-- 
»-"Ἢ ᾽ ! τοῖσι τἐλειὸν ἐστιν: 

. “ὦ Ρ] »-Σ5-Ξ 

80 ΟὈΟοῶώ ααα. 825 
Φ ! “.ῳ ἐ “2 .. 
ὁ μαρπτις οδ᾽ ὁ ναΐος γαΐος. 
Ἢ Δ ἘΣ 

ηὲ ηξ. 
»Σ-΄᾽ ᾿ ! 

τῶν πρὸ σὺ, μάρπτι, κάμνοις. 
5} γ ΒᾺ ! 2 
ἰθοφῷ ὃμ αὖϑι καχκας νυ δἰ-- 

' οὐ 
190 δυῖα βοαμα φαίνω. 

188. 84 πιδανου σέϑεν οὐ ϑνατοῖό Μ. 1Πυα Θϑμηθπάαν! ΒΟΡ. 

τέ γὰρ βροτοὶς ἄνευ Διὸς τελεῖται; Αβᾶτι. 1488. 
Δι ἃ ΡῸ 186 ὁοὐάσά οἱ γ. 191 ὁρῶ Μ. ὁ ὃ, ἁ ἃ οἱ ὁρῶ ὁρὼ Ηρτπι., 

αὶ ρυΐπιαβ μᾶθ0 δῃ βίσορῃῖοα 6588 ἰπίθ]]οχί(. ὅρα ὁρα δ᾽ ὁρῶ 

ὁρῶ Μ. ϑομχαῖας αἰΐΐααθ. ΤΠ γορίαπθθ βουϊθοπάσπι υἱάθθαίαν ὀοῷ 

ἀαᾶ. ὅ6101. ταῦτα μετά τινος πάϑους ἀναβοῶσιν, ἐξ ἀπόπτου 

τοὺς Αἰγυπτιάδας ὁρῶσαι. 

186. 87 ὅδε μάρπιό ] ναΐϊοό |} γάϊού Μ. ὁ ἐλϑῶὼν ἐπὶ τὸ μαρ-- 

ψαι ἡμᾶς οὐ ὁ πρώην μὲν ἐπὶ νηὸς, νῦν δὲ ἐπὶ γῆς γεγονῶς 5080]. 

μάρπτις Τατῃ. ὁ δὲ μάρπτις ὁ Ηριπι. ὁ μάρπτις δδὲ ΕἾΒΟΥ 

Κύυβα, αποα νϑύβιιβ δη  ϑύϊο8 οοτπημηθηδαῦ, Π151 αποα βϑηἐθη δ 
« Β0ΒΟ]Ϊο 1Ππδίγαία ὁδ᾽ ὁ τϑατπίγοτθ συἱἀθίασ. Ὀϑὶπᾶθ ἠέ, γηέ 6Χ δηΐι- 

βίσορῃα δ441410 Ἡθητηδηη. 

188 τῶν πρόμαρπτι κάμνοιό Μ. πρότερον ϑάτνοις; ὦ μάρπτι; 

πρὶν ἡμᾶς συλλαβεῖν 56801. τῶν πρὸ σὺ Ηθιϊαδηῃ. 

189. 90 ἰόφ]|όὁμ] αὖϑι χάκκαό ] νυ] δυῖαν βοᾶν ἀμφαίνω Μ. 

[πιϑυ]θοίίοπθβ παρυϊξ δαοίου 5Β6}01}} ἐπὶ ἀποπτυσμοῖ: μίδσημα 

(μέμημα 1.. Ὁ1πά.). ἀπὸ δὲ τοῦ ἀποπτύειν ἀπόφϑεγμα (Ι.. ἐπίφϑεγμα) 

ἐποίησε (δἀδοπάμπιπμθ χατὰ πνεύματος ἀϑρόαν εἰόπνοὴν, αὖ ἀ6 

ἰπέθυ]θοίΐοπο ὁφ Ἐπιβίαιῃ. δᾶ 1]. ρΡ. 900, 27). διὸ δεὶ τὴν ὑστέραν 

δασύνειν. Αᾶ οογγαρίαμη καχχαύ βρϑοίαὶ χατακάσεις (κατα βάσεις 
Υἱοῦ.). Ηδβυομ χαχόβας " ἐπὶ χαχῷ ἡβῶν (ἥκων Μεοίποκθ) μὰ 
τοίους Ῥεῖρθυ. ἀὰ 790 δαβουϊρίυμη δῦ οὐχέτε παρὰ τοῦ πατρὸς 

ἀκούσασα, ἀλλ᾽ αὐτόπτης γενομένη βοῶ, αμᾶθ θθπθ βοινθγαΐ οἰδυῖα. 

ότρ. δ᾽ 



ἀνε. δ'. 

84 

Ὀοῶ ἀαᾶ. 

τὰ φροίμια πόνων βιαίων ἐμῶν. 880 

ἠὲ ἠέ. 

βαῖνε φυγᾷ πρὸς ἀλκαν. 

τϑ9ῦὺ βλοσυρόφρονα χλιδᾷ δύσφορα ναϊ᾽" ἐγ-- 

γαϊ, ἄναξ, προτάσσου. Βδῦ 

ΚΗΡΥΞ. 

Σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ἐπὶ βᾶριν ὅπως ποδῶν. 

Οὐπα αἰ ίπη15. οἵ, Εππηθη. ὅ87 ὑπέρτονον γήρυμα φαιγνέτω. ἘΒοΙϊααδ 

αἀοδϑρογδίδ. ὁσιόφρονα λύσιν καβ βασίας ὁλωλυῖα βόαμα φαίνω 

᾿Ῥίαμη βοϊα δ ομθιη ἀθβοθηβί μη 8 (δ πδγθια) ρογᾶϊία ἱτηρίοσο οἸατηΐ- 

ἰδη8᾽ Ηθιτηδπῃ. 

791. 92 ὁρῷ τάδε φροίμια πράξαν πόνων 1 βιαίων ἐμὼν Μ. 

σρόξενα Τυνῃ, πράξαν, αὖ ὁΧ ἰπτογργθίδιηθηίο ὄἔσραξαν οΥζθτη, 

οὐθοῖδ οἱ τάδε φροίμι ἐμῶν βιαίων πόνων ἀοᾶϊι Ηδτηι. τὰ φροίμια 
ΕηρΡΟΥ. [06 1ηςθι 7) οί Ομ θτι5 ν᾽ ϑαρτᾶ, 

194 πρὸς τὴν τῶν ϑεὼν ἀλχήν Β0801. Οὗ, ν. 701. Εογίαβδδβθ 

βάϑι. 

19ὅ. 96 δύσφοραναϊ χαν γεᾶι | γᾶι ἀναδ προταόδου Μ. ὦ 

Πελασγὲ, πρὸ ἡμῶν παράταξαι 56}01. βλοσυρόφρονι χλιδᾷ δύσφορα 

ναὶ τἀγγάϊ,, ἀναξ, προτάσδου Ηθτπι., Ρ4Ό]10 οοπίογξίοσα. ϑουνδίο 

βλοσυρόφρονα, αυοᾷᾶ οἰΐδπη ΠαΡαϊῥ Βομο]αδίθβ, αὐἱ ἰᾷ τηὰ]0 δᾶ 

ἀλκάν τοῖα]ϊι, βου θομάπμη νἱάθραίαν νόϊα" τἀγγάϊ Ὑ6] ροῦϊπι8 

νάϊ " ἐγγαϊ᾽, ἀναξὲ. 

197 Ρῖὸ βέγορμα ααἰηία παροῦ Ηδθυιηδημ, Βθαιθηΐία ΡΓῸ τη6- 

Β0640 οὐ δηξβορῃδ ααἱϊηΐα. ΜΙΠῚ ὁποῦ οδηίϊοιιμη, 8πὶ ΔΌΒοΟΙ αἰ απ, 

Δ 60 αυοᾶ Ἰιΐπο ἱποῖρί ἀϊνογθῖο ᾿γυΐοο (χομμόν οχ Αὐἱβιοιθ]ῖβ 
ἀρῆηϊοηθ αἰ ΧΘΥΙ5) ρΡ΄απθ βοραγδηᾶα νἱἀθίασ, [Ι(ᾳπὰ6 797 -- 801 

ΡΓοοάσμη γοῦο. ὡς ἔχετε τάχους ποδῶν 8601. ὅπως τάχος 

Ἡοἰμβορίῃ. 

ΦΈΡΩΝ 
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οὐχοῦν οὐχοὺν τιλμοὶ τιλμοὶ 

καὶ στιγμοὶ πολύαιμοι φόνιος τ’ 840 

800 ἀποκοπὰ κρατός. 

σοῦσϑε σοῦσϑ'᾽ ολοαὶ μέγ᾽ ἐπ’ ἀμαλα. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿ ἂν τς Α 

Εἰϑ' ἀνὰ πολύρυτον ότρ.α. 
᾿ ᾿ 

ἁλμηξντα πόρον 

798---800, νυϊρὸ οἤοῦο ὑπ θαΐοβ, ρύδϑοοηὶ τϑααιἀθυαηῦ ΕΠ ΡΘΥ 

δὲ Κυιιβθ, βομο]αδίαμη βϑουίί, αἱ δᾶ οὐχοῦν δάβοιρδιβ εἰ δὲ μή;, 
ΠΟΙ ἰδ Πα} τ5 ὙΘΓΌΙ στὰ, απδιὴ βθηίθηίθη 1Π ὉΠΙΥΘΙΒΆ Πα 1ηἴ67- 

Ργοίαίαβ. σπολυαίμων φόνιοδ ἀποχοπὰ Μ. οἱ 644. ϑδογῖρβὶ πολύ- 

αιμοι φόνιὸός τ᾽ ἀποχοπὰ, Θἰϊδτη 6018 Δ] τον αἰ 518, 

801 ὀλύμεναι ὀλομεν᾽ ἐπαμίδα Μ. Ἡθτπιδηπατι βθοιίαβ ΒΌτη, 

ΠΟῚ 5'π αἀπθΙαί] 0η6. ἄμαλα . φὴν ναῦν; ἀπὸ τοῦ ἀμᾶν τὴν ἄλα. 

Αἰόχύλος Πρωτεὶ δατυρικῷ Ηθδγοι. ΜιτοΒ6 ἀμάδα" τὴν ναῦν. 

Αἰόχύλος Είγῃ. Μ. Ρ. 15, 22 ἴῃ τ. ἀμάδιος. 

802. 8 Εδίαπι μᾶθ0 δη βίσορηϊοῦ 6580 ὈΥΠὰ8 τυἱαϊ ΗοΥ- 

ΤΩΔΏΠ8: 864 ααἢ ΟῚ δηϊηϑαγνοτγίοεοί τυ. 816---319 1ἢ ΠΠΡΥῚΒ 

ἰγδ]θοΐοβ 6586, ἃ ρῬϑιΒο δ υ. σ] οὶ θὰ5 ΔΡΘιγαν, Νϑιῃ 806. 7 ΟΠοτΟ 

οοηθπυδνῖ, ὅ08, 9. ΡΥδθοομΙ α6α1δ, 810. 11 ὁποῦο. ΜοΙῖαβ ΕἸΡΘΣ 

οὐ Κγιβο 808--- 3.11, ΘΧΟΘΡΙΒ. ᾿η θυ) οὐ] Ομ θτι8, ρυαθοοηὶ ὑπ ΡαΘγαηΐ, 

Ναμο ἀθιγατη, Πἰδὶ ΓᾺ]ΠΟΥ, γϑοίϊαβ βίσορηδ ἴῃ ρϑιβοῃδβ ἀθβουιρίδ 

ΔῈ ΒΙΤΟΡ θα ὑὐϑηΒροημΘηα 6856 ἀοοα! 80 ἰἰβαὰθ ᾿πυϊθθιη ᾿ΘΘΙὴ 

ϑοοθριί, αυδιηαπδμη ἤδθο σουταρίϊοτα βαπί, αὐϑιὰ πὖ α]ύτα απδηάδιηῃ 

ΡΓΟΡΔὈΙ δι 5. βρθοΐίθια ργορυθαϊ Ἰἰοθαῦ, εἰ ϑάνα πολύρρυτον Μ. 

εἴϑ᾽ ανὰ πολύρυτον Ηδυτη. Ἐογίαββθ σολυρύταν, 90]]. ἀργυρορρύταν 

Ἕβρον Επν. Η. Ε᾿. 880, 51 6018 οομϑϑιθηΐ, οὖ 510 οἱηηΐηο ΒΟΥ 6 ΥΘ 

ἀορορδηΐ αὐἱ ἴῃ Ιοθοὺ δηςπθίϊοο ἴδοιμ᾽ ταθηΐαν. πουλύρυτον οἱ 

γ. 812 ἴδοιμι πάλιν Κταβθ. Τοίῃμᾶο βρομπᾶθυβ ἀδούγ]ο τϑϑρομᾶοί, 
ὯΘΟ διηθῃ 58 δῖ ΗΘ ΘΗ ΩΪ ἀλμιόεντα ΤΘΟΊΡΘΙΘ. 

3 
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δεσποσίῳ ξὺν ὕβρει 84ῦ 

800 γομφοδέτῳ τὲ δόρει διώλου. 

ΚΗΡΥΞἙ. 

ἢ 

δίαιμον σ᾽ ἐς ἀμαλ᾽ ἵζω σύδην " 
ν 

απιτέ", ἀπιτέα. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὐδῶ σε βίας μεϑίεσϑαι, 

ἔχαρ φρεσσὶί τ᾽ ἀταν ἐᾶν. 8δ0 

οὗ 
804. ὅ δεόποσύνῳ ϑίθρι. Ηδνί. γομφέτω τε δορὶ διώλου Μ. 

δορὶ δι᾿ ὅλου γοῖι. 64, δόρει διώλου Ηδεπιδηη. 

800. 7 αἵμιονεό ὡσ ἐπάμιδα ] ηδσυδουπια τάπιτα Μ. Αἄ ἀπιτα 

ϑρθοίαγθ νυ ἀθίαν βοῃο]ΐοι ἀρϑαγάσμι ἀπιόντα κατὰ δυγχοπῆν. ΤῳΟοἱ 

Βθῃ θη απ ΡΟ ΒΟΠΟ]οἢ Δ] θυιι) ἡμαγμένον ὅε καϑίζω τἰϊδὶ φαοᾶ 

ἡμαγμένην αἴοοσο ἀθθοραῦ ᾿μύδυρυθθ, ἢϊὸ οἱ ν. 817 ΦὉΥΤΪ8. αἰΥ]4 16 

ΒΘμΘΥΪ οομηηπηΐθιι5 ἀθοορίαβΒ. Ῥοίθδῇ 88ηθ οοῃἝοὶ χαϑέζοι, αὖ 

Πδθο οἤουῦϊ συϑῦβθῶ βἰηΐ. δα ῥϑὺ ἰοΐια πη ΟδηΘ ἢ ΥἹΓΡἾΏ 68. ΡΥΔΘΟΟΙΠΙ 

᾿πηργθοδηίαῦ, ἄ6ο08 ἱηγοοϑηῦ, 15 βαππὶ ὑθϑύμηὐα!, Πα 8ΠῚ ὙἾΠῺ 

τηϊηϊτδηθαν, οὐ ΤΘΘΡΟ Βα Πι, απο0α ὙΘΥΒΙΡΒ ΒΘα θη ρα8 Θομ ποίαν, 

ΟΒΟΥΟ ὑαθημάπτη 6886 τη] απἱάθπὶ 5818 Πα αθτο νἱαθίασ, Ὑοῦρδ 

γοδύϊ πιο οοηϑίιβ 5.πὶ Δα δηςΠϑύϊοα τ ϑριοῖθη8. Οὐ 760 αἰέθτα 

ἴῃ Μοά. 41 δπίο ΑἸΠῸΝ οχοϊάϊββθ οὐ ναὺῖαβ ᾿θοίο 68 εἰς οἱ ἐπ᾽ 

ἀμίδα (αἱ βαρτα, ργοὸ ἀμαλα Ῥοβίϊ τη) οοπήποίαβ 6886. Ηθυιηδπῃ 

δα γουβιθμη 818. 19 ΠΏΠΊΘΥΟΒ Πᾶ60 ἰΐὰ τϑάβρι : αἵμον᾽ ἴσως δέ 

γ᾽ ἐπ᾿ ἀμαλα ] ἡδει δουπίαν τἀπὶ γᾷ. 

808. 9 χελεύω βίαμεϑέσϑαι  ἴχαρ φρενί τ᾽ ἄταν Μ. τὴν 
ἐπιϑυμίαν ἴχαρ εἰπε τὴν ἀτὴν τῆς φρενός 5010]. Εἶχ Δη βίσο ΡΒ Οἱ Β 

ΘΟ] οὶ χελεύω 6886 ἰηἰουργοίδιοηθῖη ροδίαθ νουθὶβ αὐδῷ δὲ ΒαρΘΥ- 

Βογϊρίαμη, οδθίοτα διμθηᾶδυϊ βαρ] 8 1 {6 γ18 4ὰ88 ἴ80110 Θχοϊάθυθ 

Βοίογαπί, Οἱ, ϑορῦ. 1025 αὐδῷ δε μὴ περισσὰ κηρύσσειν ἐμοί. 



δῖ 

ΚΗΡΥΞ. 

! -»- ! 

810 ἐω ἰου. λεῖφ᾽ ἕδρανα, κί ἐς δόρυ, 
. εν ΌΦΟΝ ἢ 2 . ! ᾽ - 
α τίἰξετ᾽ ανὰ πολιν ἐμὰν παλιν ευσεβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

μήποτε πάλιν ἔδοιν 

ἀλφεσίβοιον ὕδωρ, 855 
ΡῚ 2 ᾿ς 

ἐνϑεν ἀξδξομξνον 
“Σ“᾽ , 

810 ζωφυτον αἷμα βροτοῖσι ϑαλλει. 

Ηοιη. 1]. 9, 260 παύε᾽, δα δὲ χόλον ϑυμαλγέα. ῬΥο ἴχαρ ΟΡ 60 Κ 

Βυβρίοαθαίανῦ λίχαρ Υ6] γλίχαρ, 1104 ποίας Ηθιπιᾶπη νΘΓΡῚ5 

ἰχανᾶν οἱ ἰχαίνειν, 486 Οαρίθηαϊ νἱμπὴ ὨΔΌΘΓΘ ρυδιημηδίϊοὶ ἰγδάπηΐ, 

Ιάθπι, [18 γϑύβιιβ 810. 17 γτϑϑρομπᾶρια τδίαβ, βουϊρϑῖῦ : χελεύω βίᾳ 

μεϑέσϑαι σ᾽ ἔχαρ! φρενὸς ἀφρονά τ᾽ ἄγαν. 

810. 11 ἰὼ ἰόν (στη γοῦδιι βαρθυίογθ οοηαποία) δὲ ἵδρανα 

Μ. ἰὼ ἰὼ οὐ ἕδρανα ΟΡ. ἰὼ ἰοῦ Τατῃ. Πδίηδθ ατιέτανα πόλιν 

εὐσεβῶν Μ. μήποτε τιμῆς μετέχων ἐν τῇ πόλει τῶν εὐδσεβὼν 5680]., 

μδθο οἱ δηϊπθίϊοα ομοσγο τἰραθηβ. ἀτίετος (ρα Π6) ἀνὰ πόλιν 

ἀδεβῶν Ἠδτια. ἃ τίετ᾽ ἀμ πόλιν οὐ σέβω ϑ6Πο]6 1618 Ῥα]θυ. Αἱ 
ΠΟΥ τοβροηϑαμπιθ Αδρυρίσιη ἀϊοὶ οβίθμαϊς, απο Κυσβίθτη. ἤθη 

ἔαρι. Ἰύδαπιο ααππὶ οἰϊδιη ΘΧ Φη ΠΘ 1015. οἤοΙ σἱἀθαίαν πο ποη- 

ΠᾺ]11ὰ Θχοὶ 1586, ΒΟΥΡΒὶ ἃ τιέτ᾽ (1. 6. σιετά, απδηη νοοθπὶ ρῥτοθᾶ- 

Ὀ1Π1Θν σϑϑύλέαιυ Μϑίποϊτο ἔπμη. ν. 888 ἄτιμα τιετὰ διόμεναι) ανὰ 

πόλιν ἐμὰν πάλιν εὐσεβεῖν, Ὧἱ δα φιαθ ἐπ πιθα οἱυϊίαία, οοἰιρίτιν 

γ 7} 515 ὉΘΉΘΤΕΥ 5. 

812 εἴδοι, Βαροιβουῖρίο ἢ) Μ. ἔδοιμι Βαῖ]θυ. ἔδοιν ῬΘΙΡροτ. 

818 ---165 ἐνϑεν δεξόμενον Μ. ὔὕοιγ. ϑοα!ρον οὐ Ῥούβοῃ. 

Βοῖμάθ βοτοῖδι Οοπίηρίοπ ῬάΙθῪ Ηδυίαηρ᾽, βρθοΐοβθ : 510 Θῃΐτη 

1118 οχρ]οαγοίαῦ ἀλφεσίβοιον ἱ. 6. τὸ ζωοποιοῦν τὰ ϑρέμματα 
ΒΟΠο] δία ᾿πίθγργοίθ. θα ἰδιθθῃ 11}1] ἱπηρθαᾶϊ ποτ 18 ΘΟ 8 ΠῚ 

κουροτρόφος ΝΒ αἰοαύαν, αὐ πολυϑρέμμων Νεῖλος Ρϑυβ. 88 Ποιηϊ- 

Ἰ6Β ΡΟἰ ΒΒ πη Ταβριοῖς. ΑΙ ΠΆ] 16. Πᾶθο Θομ]αχῖς ΑἸΘΧαμ θυ 
͵7 

- 

᾽ , 
αντ.α. 
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ΚΗΡΥΞ. 

σὺ δ᾽ ἐν ναὶ ναὶ βάσει τάχα 861 
ϑέλεος ἀϑέλεος. 8602 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔγγαιος ἔχω βαϑυχαῖος 859 

βαϑρείας βαϑρείας, γέρον. 860 

ΚΗΡΥΞ. 

820 βίᾳ βίᾳ φροῦδα βατέα βαϑμίϑων, 

πρόκακα πάϑε᾽ ὀλόμεναι παλάμαις ἐμαῖς. 866 

Αθίοϊπβ ἃρ. Ῥαγίμβθη. Εγοί. 14 : οὐδὲ ελίσόσῳ Πειρήνης τοιόνδ᾽ 

ἀλφεσίβοιον ὕδωρ ϑηλήσει μέγαν υἱόν. Οὐμηξουτ ἡπθθηΐ 4ὰ86 ἄθ 
ΝΙ]Ο ἰγδαυσηύ ϑίγαρο ΧΥ͂ ρ. 695 οἱ Αϑ]ίδπυβ 46 πὶ. Απίμι. ΠΠ|, 88. 

810. 17, αυἱ ροϑὺ 818. 19 Ἰοροθδηΐαῦ, πο τϑίγαχὶ. συ δὲ 

γαὶ ναὶ βάση Μ. ἐν δδαϊ!41 Ἡογπδηη. Ἰοἰπᾶθ ἔογίαββθ σάχος; 

ὨΠΙΏΘΥ5. ΘΟὨ ΤΠ 15. Ἐπίθα ἤᾶθοὺ ΟΠΟΥ 6556 ρΡαΐαύ 8080], 

818. 19 ἀγειοό ἐγὼ Μ. δβαϑυχαῖος" ἢ μεγάλως οὐγενῆς. 

χάοι γὰρ οἱ εὐγενεῖς (Υ. Τ θοον. ὙΙΣ, 4. Αὐιθίορε, Τὰγ8. 00. 1157) 

οἱ ἐγὼ ἡ βαϑυχαῖος ἀναξία ταύτης τῆς βαϑεείας, ἢ] γέρον 8080],, 

ὰϊ νἱαἀθίαν 16 ρ 558 ἅγιος οὐ βαϑρείαν ἀἰβοθββιοηθιη βῖνθ δργθρέϊο- 

ΠΘΠῚ ΘΧΡΟΒυΐδ8θ. ῬγΟΡΔΡΙΠΥ βάϑρα, βαϑμίδας, ἴῃ αυΐθυβ υἱτ- 

Εἶποβ οοηβθάογδηΐ, βρη ῆοατνὶ οἱ ἐγώ οὐὐαμι 6880 6Χχ ἔχω θοπίθοϊῥ 

Βυΐ]ογ. Ησμο βθουίαβ Ηθυηδπ θα] γεῖος ἔχω, δ Βθηϊθηθδπι 

ορἕΐπιθ, ααπιηλ ΠΟῸῚ ΒΟ]πτὴ ΠΟΡ1168, 564 οὐΐδη), ᾳαοα γ6] ργδθοὶρα απ 

οϑύ, ἱπάϊρθηδαβ 860. ἀϊοθυθ υἱρίηθ5. ἀορθαπί. Αὐ δαοίϊοχϊαίθ οᾶγοί 

ΥΟΧ 111ἃΔ. Τίδαιιθ 8ουῖρδὶ ἐγγαιος ἔχω. Απ αἰχὶύ Ἀργεῖος Ῥ͵Ὸ 

᾿Αργεία 

820. 21 βία.ι βία.ι τὸ πολλᾶ.ι φροῦδα 1 βάτεαι βαϑυμι- 

τροχαχὰ παϑῶν 1 ὀλόμεναι παλάμαιό Μ. σὺ δὲ ϑέλων καὶ μὴ 

ϑέλων γαὶ βήση τάχα (Ἰνᾶθο δ γογβὰβ ἐγαθοίοβ βρθοίϑδη!), ϑίᾳ 
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ΧΟΡΟΣ. 

«ἰαῖ αἰαῖ. ότρ. β΄. 

αἴ γὰρ δυσπαάλαμος σὺ γ᾽ ὦ--: 

λου δι’ ἁλίρρυτον αλσος, 

Βοῦ κατὰ Σαρπηδόνιον χώμα πολύψαμμον αλαϑεὶς 51 

ἀερίαις ἐν αὔραις. 

ΚΗΡΥΞ. 

Ι ἱ 

Ἴυζε καὶ λακαζε καὶ καλει ϑεοὺυς " 

πολλῇ χακοπαϑῶν Β080]1. [παρ ρῥγίπηαπα ΟΟ]]ρὸ πολλᾷ 6Χ 1ἰπΐογ- 

Ργθίαϊϊομθ οτΐαμη 880 δα τϑρϑίϊαπι βίᾳ ϑαβουιρύα, ἴὰπὶ ϑαΐθιῃ 

διδθοῦμα ᾿ηὐουργθίθα, αἱ οὐ, ἢᾶθο οὖ βιρουίοτα ἱπᾶθ ἃ συ. 802 

οπιηΐα, ΟΠ ΟΤῸ ἰὐϊθιιογοί, 1Θρῖβ88 ὁλόμενε , ἀθῃίαιθ 6 Β080111 χαχο- 

παϑὼν Ιογα6 νἱζίατη οΟμγαχ 8886 ροδίαθ σϑῦρα, [80111 Ορϑῖϑ 810 

τοβεϊδιιοπᾶα : πρόχαχκα παϑε ὀλόμεναι παλάμαις ἐμαῖς, 486 ἀϊοία 

Βαηΐ αὖ τίνος ἀμπλακίας ποινὰς ὀλέχει Ῥτοῖα. 88. ῬΙΟΠΟΙΏΘΏ, 

ΤΠ οπδίάβοπο δαοίοσο ἃ Ῥδίθὶο δα]θοίαχη, οὖ ΒΟῸΠ 0119 τηοὸχ δῆξδυθηο 

οὐ δηιΠοίϊοῖβ Θοιπτηθηάδίαγ. ϑαρια βατέα βαϑμίδων Θρτορίθ 

ἘΏροτ. βία, βία. φροῦδα πολέα βαϑί μοι; πρόχακα πάϑ' ὀλόμενε 

παλάμαις ἨρυτλδΠη. 

822---24 ἀἱὶ ἀι αἱ αι] καὶ γὰρ δυσπαλάμωδσ ὄλοιο ] δι᾿ ἀλλί- 

ρυτον ἀλόοό Μ. Ῥτθοδμπᾶϊ ξουτηα]δι χαὶ γάρ Ταοαο 8080]. ρθοὺ- 

Ἰϊαγθτα ἄϊοῖς, οἱ γὰρ Ηθαΐῃ Ηθτμι. 4111. ΜΙμΗΪ ποιηθυίοαμι αὐ γὰρ 

᾿Ὠϊο Ἰαΐοτθ νἱαθῦασ. ῬΥθοθβ ἴρ886 αὑαὰπὰ δα ρῥγδοίθυϊία ρου ηθϑηΐ, 

ΠΘαὰΘ ΠΌΙΔΘΙΙ ἰηίθρυὶ βἰηὺ, σὺν παλάμιαις δυσώλου οοπ)]. Ηοίπι- 

β Βοϑίῃ, 6011. ΒΟΙΟ]1ο ὄλοιο οὖν σὺν ταῖς δαϊῖς μηχαναῖς. ϑουῖρβὶ 

δυσπάλαμος σὺ γ᾽ ὦὥλου. 

᾿ 826. 20 χατὰ τὴν Σαρπηδονίαν ἄκραν (ἴῃ ΟἸ]οἰα.) 5680]. 

πολυψάμαϑον ἀλαϑεῖσ 1 εὐρείαιδεῖν αὐραιό Μ. Ἐπιοπᾶαν!ς Ηοτ- 

Ἰηϑηη. εὐρυχόροις ΜΑΙΚΒΟΙΘΗ͂ΘΙ. ἀερίαις ἐν αὐραις Ηᾶγί. Αὐγᾶβ 

, ΘΔ] ρΊποβδβ αϊοῖ. 
ΠΣ 

Ὁ 12 

' 

ἜΡπ ν- 
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}] , Ν - 2 « - 

«Ἵἰγυπτίαν γὰρ βᾶριν οὐχ υὑπερϑορεῖ. 874 
Ν - ! πρὸς ταῦτα πιχροτερ᾽ οἰζύος νόμον χέρν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀντ. β΄. 880 Οἰοῖ οἰοῖ, 
λύμας εἷς σὺ πρὸ γᾶς ὑλασ-- 

, 

κων περίχαυνα βρυαζεις " 
᾽) [2 - -᾿ ! 

ὃς ἐπωπᾷ σ᾽, ὁ μέγας Νεῖλος, ὑβρίζοντα σ 

ἀποερέ-- 880 
γ᾽). ὁ ο 

ψειὲεν ἀΐστον ὑβριν. 

828. 29 ὑπεχϑορεὶ Ηατι. Ὠοίπᾶθ ἔυζε χαὶ βόα πιχρότερ᾽ 

ἀχέων | οἴζύοῦ ὄνομ᾽ ἔχων Μ. χέουδα καὶ πιχρότερον οἰζύος γόμον 

Ηθτπι. χαίπερ χέουσα πιχρότερ᾽ οἰζτος νόμον ΕΏΡΘΥ. ἴῃ ἀμ] ΘΥΒῸΠῚ 

Ῥαπο; 564 νἱα οὖ τγταϊϊοπθ ργοοθάθηθ 8 βίηρι δα δ] 167 Θοπϑεϊπεπᾶδ 

6586 ραΐθθιί. Νάπι ἀαπτὴ οοἄϊοῖβ βουὶρίαγα, ἄχ ΒΟ Π0]10 καὶ αὐτῶν 

τῶν ἀχέων πικρότερα ἴυζε 5ἰρηϊβοαίαν ἱπιροταϊίγαβ οἰζύος νόμον 

χέον, αἴθ ὙΘΥΡῚ5 Τοβροπ οὶ ̓ πτουρ θυ β ἴυζε. Ιάθτη ἴᾶτα μαραϊ 

πικρότερ᾽ ἀχέων, ΘΧ πιχρότερα χέον οτίδ. «78τη Υ6ΓΟ, 6᾽θοῦο ]ΐθΓῸ 

χέον Βιθ]δίοψαθ ρ]οββθιμδίθ ἔυζε χαὶ βόα δὰ ν. 821 ρμογιϊπθηΐθ, 

ΒΌΡΡΙ]ουΐ πρὸς ταῦτα. 

880 84ᾳ. ὙΙΡΙη65 Ργθοδηθαῦ πὖ ρΡΥᾶθοο, ααἱ Αορυρύϊουαπι 

ὀδυβδη δρΡΘΏΒ ἀϊταὰβ ἰη]τῖαβ Ἰαΐγοὶ, ᾿ρϑίὰβ Αθρυρίίσιπι ὧδ ΝΗ] 

ἰηαϊρπδίϊοπθια τηονϑαῖ. οἱ ααϊπαιῖθβ οἵ λύμασιό ὑπρογασυλαόκει, 

ΒΌΡΘΙΒΟΙΙρίΟ οἱ, [ περιχαμτὰ βρυαζειό Μ. εἷς ὑπὲρ τῶν Αἰγυπτίων 

πρεόβεύοι (1. πρεσβεύων ϑ0.ν7.) Β0Π0]., 46 δᾷ θὰ ἀποιῃέ αι 

οἴΐατη Ηφἰπηβοθίῃῖο Βΐο Ἰαίοσθ υἱάθηΐαγ, σρὸ γᾶς, ῬῆῸ γραίγϊα, δᾷ 

828 οὐ 811 τϑϑριοτῦ, πρόπαόι λαόκων ϑ'εμνογαί. λύμαισιν σὺ 

Κταβθ. λυμανῷὺ εἰς σὺ πρὸ γᾶς ὑλάσκοις σερίχοιπα θουαζων Ηοῖ- 

ΤΑΔῺΠ, ἃ ΙΟΟΙ βθηϊθηζία ἀρ θυσᾶη8, σερίχρεμπτα Θοπ]. (ΔΗ ]ΘΥ͂, 

περίχαυνα ἘΠΡΘΥ, περιχανδὰ Μ. ϑιοβιηῖαί, 

888. 84 ὁό ἐρωτᾶδ ὁ οἵ δὲ ἀποτρέψει | ἐναιότον ὕβριν Μ. 

Ηδθο οοτοχὶς Ταγη., 1116 ορτγορὶθ θιιθπᾷανιν βομυνοχᾶξ, πἰβὶ ααοᾶ ᾿ς 



91 

ΚΗΡΥΞ. 

880 βαίνειν κελεύω βᾶριν εἰς ἀμφίστροφον 
ὅσον ταχιστα᾽ μηδέ τις σχολαζέτω. 

ὁλκὴ γὰρ οὔτι πλόκαμον οὐδάμ᾽ ἄζεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

Οἰοῖ, πάτερ, 

βρέτεος ἄρος ἄτα. 886 

840 μαλα ὁδ᾽ ἄγει, 

οἰΐατη ῥγορίαβ δ οοαΐοθμηι δοοθᾶθυβ ἀβρϑβθαὺ : βουϊρβδιΐ θη ὃς 

ἐπωπᾷ ὅδε μέγας Νεῖλος ὑβροίζοντος. γοῦρὰ ὃς ἐπωπᾷ δὲ οἵ πρὸ 

γᾶς Ἰπγΐοθπι 86 ἰπθηίαν. ἀϊστον ὕβριν ῬΟΥ δη ιοιρδί οι τοὶ 

οἰποϊθηᾶδθ ἀϊούμμιν οϑύ. ἀποότρέψειεν Μϑυκβοη. ὁ δὲ βώτας οὐ 

ἀοιότον ἩδΙΙΆΔΉΠ, 8111 8118. 

885. 86 βάριν εἰό ἀντίότροφον Μ. τὴν ἐὲ ἀμφοτέρων τῶν 

μερῶν ἑλιόδδομένην, ὁ ἐότιν ἀμφιέλισσαν 5060]. [πάθ6 ἀμφίστροφον 

Ῥουβοι, οὗ 810 οἰΐϑια Εὔγτω. απά. ρΡ. 104, 42. Ὠοῖηαθ ὁρονταχιότα 

μηδέτι Μ. ΠΙαᾶ ΒοΡ., ποὺ Ιοί. οοΥ. 

887 οὗτοι πλόχαμον οἱ δαμάζεται Μ. οὐδὲν Ηατΐ. οὖλον 

Μαυίΐπ. οὔτι δομνγοσᾶι, Αὐἱ βῖο, δαΐ οὔτοι γὰρ ὁλχὴ Βογιθοπάσμ : 

ΠΔΠῚ οὗτοι ῬΥΪΠΊαΤΙ ΒΘΙΊΡΘΙ Ἰοοιπι ΟὈ πϑί, οὐδάμι᾽ ἀΐεται Ῥαυν. 

ΟΥ 889. 

889. 840 ϑροτιοόα Ϊ ροόαται μαλδααγει Μ. ῆ τῶν βοετέων 

ἐπικουρία βλάπτει μι. τοῦτο δέ φησιν, ἐπεὶ ϑαρδοῦσαι αὐτοῖς ἐν 

τῷ φανερῷ κατεληφϑηόαν 56801. ἀπὸ δὲ τοῦ ἀρῶ καὶ ἄρος τὸ 

ὄφελος παρ’ Αἰόχύλῳ ἐν Ἱκέτιδσι, βρότεος ἄρος ἄτα, ἤτοι τὸ εὖ 

τῶν βροτῶν χαὶ τὸ ὄφελος ἄτῃ ἐστίν Ἐπαβίαί. Ρ. 1422, 18, ὅατθ 

ΒΟΒΟ]ου. βθους βαπὺ 7611. για. τθοθὺ. οὶπᾶθ (ἀταὴ μ᾽ ἀλαδ᾽ 

ἀγει Βομᾶί. ἀμαλαδ᾽ ἀγει εὐ θιτα. ϑουῖρϑὶ μάλα δ᾽ ἀγει;, 

μἰϊφμο πηι αὐγὶρεϊ. 

ότρ. γ᾽. 
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αντ.γ.- 

92 

" « ! 

ἄραχνος ὡς βαδὴην, 
Υ νυ ! 
ὁναρ ὄναρ μέλαν. 

ὁτοτοτοῖ. 
μὰ Γᾶ μὰ Γᾶ, βύαν 800 

845 φοβερὸν ἀπότρεπε, 
ὦ πὰ, Γὰς παῖ, Ζεῦ. 

ΚΗΡΥΞ. 

Οὔτοι φοβοῦμαι δαίμονας τοὺς ἐνθάδε" 

οὐ γάρ μ᾽ ἔϑρεψαν, οὐδ᾽ ἐγήρασαν τροφῇ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Παιμᾷ πέλας 

800 Ὁ" ᾿ ᾿ 896 

δίπος ὄφις, 

. 841. 42. 8ρεοίγιμι πίφγιμη. τουτέστι μηδέν με οὐὖδαν 5680]. 

4αϊ ὄναρ, ὄναρ μ᾽ ἐλᾷ ἸΘρ8589 νἱἀθίαγ, γόαρ, νόαρ μέλαν Ηθτγια,, 

αὐ ὑπροάϊδπι δηλ σαμα οἰβοογοῦύ. 3.64 νἱᾶθ δη βίγορδτιη. ὄναρ 

μέλαν μέλαν τηδυαὶὺ Π1πᾶ. βαλὴν βαλὴν, ὄναρ μέλαν Ῥοῖρου. 

848---40 οὐ 884---ὅ1 ὀτοτοτοτοί οἱ βοᾶν Μ. βοὰν Ῥδαν. 

βοᾳ ΒΠοῖπι. Βθαυὶτταν ποιλθη Βα θ5ἰδη γα 0 τοίθγαίι φοβε-- 

ρόν, ἰᾷ φσοπὰβ απα]8 βαπί ὄναρ ἀραχτος ὄφις ἐχιδτια. ϑδοτῖρβὶ 

βύαν, ὀιιδοπόηι. Ἰοϊπᾶθ ὦ βὰ Μ. Υυϊρο ὦ βᾶ, Ρτὸ ὥ βασιλεῦ, 

αὖ γοϊαπί, ροβίζατη, απο να]46 ἀαθίπη οϑὺ : ἢδπὶ Βᾶς, ΠΟΠΊΘΝ 

ΡΤΟΡΙΪατα τορῖβ ὈᾶΥρατὶ, ὨΪΏ11 δὰ τοπι. ὦ παὶ Γᾶς, πᾶ Ζεῖ 

ὙΑ]ΟΚοηδοι, αὔθ ἔθετο βθοαίτιβ Β.Πι, 00]]. Αγοδάᾶϊο ρ. 125, 171. 

ΟΠοΘτόθοΒοΟ Ρ. 1181 Βοος, Ρτδθβογίη απππὶ ρῥγδθοθᾶδί μᾶ Γᾶ 

οὐ 8680]. ᾧ πάτερ Ζεῦ, γὴς παὶ δΔάβογίρβουῖί. Αρροβῖίθ Ηθγιηδηῃ 

Ιαυάαῦ βορ. ῬΆΠ. 8391 ὀρεστέρα παμβῶτι Γᾶ, μᾶτερ αὐτοῦ Διὸς. 

Οἵ, οἰΐαπη Ῥγοῖη. 212) Γαῖα πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία. 

848, μὲ ϑρέψαν οὐδὲ γήραδσαν Μ. ΟοτΥ. Ταγη. 

849--ῦ!]! μαι μαι Μ. μαιμᾷ ον. μεγίξ. ἐνθουσιᾷ 8680]. 
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ἐχιδνα δ᾽ ὥς μέ τις 

ποτιδακοῦσ᾽ ἔχει. 

ὁτοτοτοῖ. 

8ῦῦ μᾶ Γᾶ μᾶ Γᾶ, βύαν 

φοβερὸν ἀπότρεπε, 900 
ὦ πᾶ, Γὰς παῖ, Ζεῦ. 

ΚΗΡΥΞ. 

2 ! 3 “ ᾿ δ 1. ’ 

Εἰ μη τις ἐς ναῦν εἰσιν αἰνέσας ταδε, 

λακὶς χιτῶνος ἔργον οὐ κατοικχτιεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

860 Ἰωὼ πόλεως ἀγοὶ πρόμοι, δάμναμαι. ότρ.ὃ. 

. ΚΗΡΥΞ. 

Ἕλξειν ἐοιχ᾽ ὑμᾶς ἀποσπάσας κομης, 909 

ἐπεὶ οὐκ οαχούετ᾽ ὀξὺ τῶν ἐμῶν λόγων. 910 

δοῦηδθ βίρῃα ροϑαϊ Ηθγη. Ποίμᾶθο δίπουό Μ. ϑουῖρβὶ δίπος. 

Ῥαββίτῃ οθοατγαπί δίτος τρίπος τοτράπος πολύπος πουλύπος ἀρτί- 

οἶπος ὥχυσπος γήλιπος ἀνήλιπος οὐ δρυᾶ 'ἴρϑᾷμιη Αβϑβοβυία ΟΠο. 699 

ὀπιόσϑόπους τοὐσδε 6Χ ᾿ἰρτογατα αυϊάθιαῃ 46. 

882. ὅ8 ἐχιδνα δ᾽ ὡὧό μὲ | τί ποτ᾽ ἐν δαχοόαχ Μ. ὡς μ6 

τις ποὸδ᾽ ἐνδαχοῦσ᾽ ἄχει ῬΆΙΘΥ οἸ᾿πι, Ἠοτηδηηῃ. σόδα δακοῦσ᾽ ἔχει 

Κυυβθ. ΜΙΒῚ ἴῃ σογενδαχοόα Ἰ᾿δΐογο υἱάθθαίαν σοτειδαχοῦσα 1. 9. 

ποτιδαχοῦσα. 

8ὅ9 τὴν ἐργασίαν τοῦ χιτῶνος 5080]. 

800 πρόμνοι Μ. Οοττγ. ϑίδῃ]ογ. 

8601. 62 οἱ 804. θὅ, ἰπ 110 715 ἰγα]θοίοβ, 56468 τητιίϑτθ 1 ββουαηῦ 

Ηδϑίῃ οἱ Ηθιωᾶπη. ἐπεὶ οὐ κακοῦ ἐξυτῶν Μ. Ετηδπᾶαν!ς ῬοΟΓβΟη. 
7 
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'ΧΟΡΟΣ. 

Διωλόμεσϑ᾽. ἄελπτ᾽, ἄναξ, πάσχομεν. 

ΚΗΡΥΞ. 

Πολλοὺς ἄνακτας, παῖδας «Τἰγύπτου, τάχα 06 
δ0ῦΌ ὄψεσθε" ϑαρσεῖτ', οὐκ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχίαν. 906 

ΒΑΩΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

Οὗτος, τὲ ποιεῖς ; ἐκ τίνος φρονήματος 

ἀνδρῶν Πελασγῶν τήνδ᾽ αἀτιμαζεις χϑοόνα; 

ἀλλ᾽ ἢ γυναικῶν ἐς πολιν δοκεῖς μολεῖν; 

κάρβανος ὧν δ᾽ “Ελλησιν ἐγχλίεις ἂγαν. 

810 Καὶ πόλλ᾽ ἁμαρτὼν οὐδὲν ὥρϑωσας φρενί. 915 

ΚΗΡΥΞἙ. 
᾽ Ι͂ -»“ 

τί δ᾽ ἡμπλάκηται τῶνδ᾽ ἐμοὶ δίκης ἄτερ ; 

808 διωλομεόϑα ἑπτάναξ Μ. Ἐπιοπᾶ. ΒΟΡ. Ῥγδθοοηθ ταΐηδ8 

ΨΘΙΒΆΌΤ. δηΐθοθαθης πὶ ΘΧΒΘαῸΣ οοηδηΐθ, ἢδθοὺ ψοοιϊξουδηΐαῦ, δᾶ 

αὰδθ οὔπὶ ᾿γγβίοημθ 1116 τοϑροημᾶθὺ πολλοὺς ἀναντας ὄψεσϑε, 8 Χ 

Ἡθδίῖ ἰγϑηβροβι 016. 

80 ϑάρόει τοῦ χερεὶ ταναρχίαν Μ. τη. ΒΟΡ. --- Ουδίξαοῦ 

ἸΟΠτηδ 5. ΒΈΓΌΟΡμδ5 χορ αηὖὺ ὈΙΠΙ ΡΥΔΘΟΟῺΐ8 {ἐγ πηθίσὶ, ἀὰδδ ΒΌροτῖο- 

ΤῸ8 ἔδυ ηϊ. 

806 ποίου οογγορία ἀρμίμοηρο, αὖ Επαπι. 407 (424). ϑορί. 

284 (804). ϑ'οα αὐτὴ ρῥγαθοθᾶδί σοιεῖς, ἴογίαβθθο τϑοΐθ τένος 

Βϑυτ. οὖ Υ600. 

808. 09 ἀλλ᾽ ἡ διτη. Ηρτγπι., μαι τρθ]ϊαβ ααᾶπὶ Υ, 497, 

καρβανοό δ᾽ ὧν Μ. Οοπ)αποίοπθπι οπηἱϑῖς ΤΆΓΤΗ., ὑγϑηβροβυ ῬΟΥΙΒ. 

870. 71 ὥρϑωσα φρενεί Μ. Οοττ, ΒΟΡ. καί ἃ πολλά βδρατατὶ 

Ομ ἄρροῦ, πθᾷὰθ οοραΐϊδθ υἱτὰ ῃἷο ομίϊηοί, ΟΥ καὶ πολλαχῆ γ8 

464. καὶ πολλὰ χαίρειν ξυμφορὰς καταξιῶ Δ. 848. 
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ΒΑ“ΣΙΖΕῪΥΣ. 

ξένος μὲν εἶναι πρῶτον οὐκ ἐπίστασαι. 

ΚΗΡΥΞ. 

πῶς δ᾽ οὐχί; τὰμ᾽’ ὀλωλόϑ' εὑρίσκων ἄγω. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

ποίοισιν εἰπὼν προξένοις ἐγχωρίοις ; 

ΚΗΡΥΞ. 

81 Ἑρμῇ μεγίστῳ προξένῳ μαστηρίῳ. 920 

ΒΩΣΙΖΕΥΣ. 

ϑεοῖσιν εἰπὼν τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν σέβει. 

ΚΗΡΥΞ. 

τοὺς ἀμφὲ Νεῖλον δαίμονας σεβίζομαι. 

᾿ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

οἱ δ᾽ ἐνθαδ᾽ οὐδὲν, ὡς ἐγὼ σέϑεν κλύω. 

ΚΗΡΥΞ. 

ἀγοιμ᾽ ἂν, εἴ τις τάσδε μὴ ᾿ξαιρήσεται. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 
’ ’ 

880 κλαοις ἂν, εἰ ψαύσειας, οὐ μαλ᾽ ἐς μακραν. 926 

878. 814 ταπολωλοϑ' εὑρίόχων ἐγώ Μ. Ἐπιοπᾶαν! ῬοΥβοῃ, 

6011. ϑορῃ. Ο. Ο. 888 οἱ Επτ. Ηθυδο]. 176, πἶβὶ ααοᾶ ροβύ οὐχέ 

ποι ἰηἰοσραηχίξ, εἴ γ᾽ οὐὑρὼν ἀγω Ηατί. ϑιουγδία οοᾶϊοὶβ βοσίρίαγα, 

ἄπο ἰγἱπηθί το δηΐθ ἤσπὸ Θχοίϊβθα βίδίαϊῦ Ηθ. ἢ δἰμαᾶθ 

προσξένοιό Μ. Οοττ. Υἱοῦ. 

818 οἵδ᾽ οἱ σέϑεν κάτω Μ. Ἐπηθπᾶ. ΒΟΡ. 

819. 80 Οτηῖβϑα ἀϊβοθρίαϊζομθ, 181 νὶ οοϑοίαμῃ 8586 Δ ἱποθρίο 

ΠῸΠ ἀοβιϊςαὐασαπι 6886 ἀϊοὶϊς. οὐ τις ΤΥ, Ηδτγίαῃρ. ἡ τις 

τάσδε μ᾽ ἐξαιρήσεται; Βοϊβδοπδάθ, Ποἰπᾶθ χλάειό, Βαρτγαβουίρίο 

οἱ, οὗ οὐδὲ μιάλ᾽ Μ. 



90 

ΚΗΡΥΞ. 
»" : " ὃ : “ὦ ἢ ’ 

γχουσὰ τοῦπος οὐδαμῶς φιλοξενον. 

ΒΑΩΣΙΖΕΥΣ. 

οὐ γὰρ ξενοῦμαι τοὺς ϑεῶν συλήτορας. 

ΚΗΡΥΕ. 
᾽Ν Ι 

λέγοιμ᾽ ἂν ἐλϑὼν παισὶν Αἰγύπτου ταδε. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΥΣ. 

ἀβουκόλητον τοῦτ᾽ ἐμῷ φρονήματι. 

ΚΗΡΥΞ. 

880 .4λ᾽ ὡς ἂν εἰδὼς ἐννέπω σαφέστερον, 930 

καὶ γὰρ πρέπει κήρυκ᾽ ἀπαγγέλλειν τορῶς 

ἕχαστα, πῶς φῶ πρὸς τίνος τ᾽ ἀφαιρεϑεὶς 

ἧχειν γυναικῶν αὐτανέψιον στόλον; 
Ἄ Γ "Ἢ 

᾿ " " 
υ - , «“ 

οὗτοι διχκαζει ταῦτα μαρτύρων ὑπὸ 
ἷ -ὗ΄ὗ΄ ᾽ -» 

800 ᾿᾽“ρης" τὸ νεῖκος δ᾽ οὐκ ἐν ἀργύρου λαβῇῆὀ 985 

888 λέγοιό ἂν Μ. Ἐπιθπᾶαν! ΗθδίΠ. 

886 Μαϊο ὡς ἀν εἰδὴς Τυγπ. δα. ΤΑρτουαπιὶ βου ρύανδπι 

γουοοανιῦ ὙΥΘΙ]διιοΥ. 

Απίθ 889 Ἰδοιπδθ βίρῃδ ροϑαϊ : πᾶπη ἢᾶ60 Οὕτη δηξθοθαθηθ 8 

ΟΠ ΟΟἤΔΘΙΘΥΘ ρᾶίοί. Ῥοίοταὶ Ῥύϑθοο σὑϑρθπη) ΤΠΟΠΘΥΘ αὖ Οὐδ 

ϑίᾳαθ οὐΐδπη οομβι ἀογαγοῦ αὐἱα Ταούαγαβ οϑϑοῦ, ϑδαὰθ ααδίψαοῦυ Ρο- 

{581 Πλ {τ οὐγ]8 ΠΟ] 88 {|880 Ραῖο ΡΥΟΡίΘΥ ΓΘ ΡΒ. ΓΘΒΡΟΠΒῈΠΙ 

{γθ8. ααδίθγ! ΟΡ 8 οομβίδηβ. 889---92 Κ'οιηῃῖιί: δηίο 908, Ηοτ- 

πη ἰδοῦπδθ 5] 6.18. οἰτουμηαΐοβ ροβί 906 ροπθδθδί, 



οἵ 

ἔλυσεν" ἀλλὰ πολλὰ γίγνεται πάρος 
’ 4 2 - ᾽ Ἁ ! 

πεσηματ᾽ ανδρῶν χαπολαχτισμοι βίων. 

ΒΑΩΣΙΖΕΥΣ. 

ς γ ! Ν 

Τί σοι λέγειν χρὴ τοὔνομ᾽; ἐν χρόνῳ μαϑὼν 
ΕΥ] ͵ 9 ; ἌΚΡΝ »" Π ͵ 

εἴσει σὺ τ᾽ αὐτὸς χοί ξυνέμποροι σεϑεν. 
͵ Γι. , Ἢ ) υ “Ψ 

800 ταῦτας δ᾽ ἑχουσας μὲν κατ᾽ ξυνοιαὰν φρενῶν 940 
) Ν ͵ 

ἄγοις ἂν, εἴπερ εὐσεβὴς πέϑοι λογος. 
τοιάδὲ δημόπρακτος ἔκ πόλεως μέα 

- ’ -ο 

ψῆφος κέκρανται, μηποτ᾽ δχδοῦναι βίᾳ 

στόλον γυναικῶν" τῶνδ᾽ ἐφήλωται τορῶς 
! ν ν « , ) , 

900 γομφος διαμπαξ, ὡς μένειν ἀραροτα. θ4δ 

ταῦτ᾽ οὐ πίναξίν ἐστιν ἐγγεγραμμένα 
2. 9 Ἂ “ , , 

οὐδ᾽ ἕν πτυχαῖς βίβλων κατεσφραγισμένα, 
- Ἵ 5 ΩΝ 2 3. ’ 

σαφῆ δ᾽ ἀκοῦξις ἐξ ελευϑεροστομου 
᾿ ) 9 «. ι 2 υ 5 ͵ 

γλωσσης. κομίζου δ᾽ ὡς ταχιστ᾽ ἐξ ὀμμάτων. 

891. 92 γίνεται οὐ βίου Μ. ῬΡΙ]υταίοη βίων τοβταθυθαηΐ 

Βοϊβδοηϑαθ οὖ Ἡδθυηδηη 6 Ῥ] ἴδιο ῦο Ὧ(6 οὐγ]ο05. Ρ. 517 Ἐ'. οὐ 46 

ἴδοίθ ἴῃ οὐ ἰυπᾶθ Ρ. 987 Ἐ᾿, 0011. μακραίωνας βίους ἔγαρτη. 184. 

894 εἰσϑιγαυτοό χοιΐ ξυνέμποροι Μ. ἴσως γ᾽ αὐτὸς χ᾽ οἱ 

δυνέμποροι ταᾶγθο Μ. Βιμοπᾶδν! ΒΌΓΡΘΒ. 

896 λόγοιό Μ. Οοτν. Ταϊῃ. 

899. 900 τῶνδε φιλωταὶ τορῶ οἱ ἀραρότωδ Μ. ΠΙὰ ΤΌΣΠΘΡυΒ, 
ἢοο Μοίποκθ ϑιπθηᾶδυ. 

901 84ᾳ. ΟὈΙΙαὰθ ποίαὺ Αϑίδθ σϑρθβ δρίβίοἹβ τηδηᾶαΐα ἴῃ- 

οἸαἀθηΐθβ Ὡθαὰθ δηΐθ Ποιηΐηση οἵ, ργοοθαθηΐθθ, αὖ βδθρίαβ ἴῃ 

δᾶο ἔδθ.]α Ὀδυραγοσιτη ἰηβυϊαία, ΟΥ̓αΘοου πὶ τπουῖθτι8 Ορροπαηΐατ. 

Μίγθ Ἡθυμηδηηθβ : Ηδθο, ἱπαυϊδ, ποὴ απϊὰ Ι6ρ68 ἠᾳθεσθμὶ δαΐ 

ῬδοίΟΙΙΒ ϑβϑϑὺ πϑοθββιῦαβ, 564 106 16 δὲ βροῃύθ ἀθογθία βοϊΐο. 

18 
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ΚΗΡΥΞ. 

900 1σϑ᾽ οὖν ταδ᾽ ἤδη πόλεμον αἴρεσϑαι νέον. 950 
εἴη δὲ νίκῃ καὶ κράτη τοῖς ἄρσεσιν. 

ΒΑΣΙΦΕΎΥΣ, 

.4λλ: ἄρσενάς τοι τῆσδε γῆς οἰκήτορας 
εὑρησετ᾽ οὐ πίνοντας ἐκ κριϑῶν μέϑυ. 
Ὑμεῖς δὲ πᾶσαι σὺν φίλαις ὁπάοσιν 

910 ϑρᾶσος λαβοῦσαι στείχετ᾽ εὐερκῆ πόλιν, θδδ 
πύργων βαϑείᾳ μηχανῇ κεχλῃμένην. 

καὶ δώματ᾽ ἐστὶ πολλὰ μὲν τὰ δήμια, 
δεδωμάτωμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἐγω σμικρᾷ χερί. 

ἐνθ᾽ ὑμὶν ἐστιν εὐτύκους ναίειν δόμους 

910 πολλῶν μετ᾽ ἄλλων" εἰ δέ τις μείζων χάρις, 960 

906. 6 ἰσϑὲ μὲν οὐ ἐρειόϑενέον Μ. αἴρεσϑαι νέον ῬΟΥΒΟῚ 

0011. ν. 828. ἰσϑ' οὖν Ἶδτα Βοίμίπτη ἱπνυθηΐββθ νἱᾶθο. Ῥσᾶθοθο δᾶ 

ἃ τοβρίοἱὺ αυδθ βιιργϑ ἀϊχογαί. δοὶ μὲν τοῦ ἡδὺ Ηθυτηδπη, ροϑὺ 

Ὦσηο σϑύβιτη Ἰδοῦηϑθ 510 18. ῬΟΒΙΓ5. οὐ ἀθίηᾶθ νυν. 889---92 ᾿Π56Γ- 

[15. ΜοΧ ἔογίαββθ γνίχῃ καὶ κράτος. 

908 Ἠοχοᾶ. 11, 17 ἀ6 Αορυρίϊ 8 οἴνῳ δ᾽ ἐκ χριϑέων πεποιη- 

μένῳ διαχρέωνται " οὐ γάρ ὅφί εἰόι ἐν τῇ χωρῇ ἄμπελοι. 

909 φίλοιό Μ. φίλαις ϑδοιιάτ 6011, 988. 979. Ηδθ σοί 

81 ΠΌΠΟ ἃ ΑΥ̓ρΊν5 ἀαγοηίαν, ΠΟ ΤῸ Χ 5116} 010 ΠΟ ΡΥϑοίθυτηϊ ογοῦ; 

Β64 ἃ ρϑίγτθ θὰ5 οἱΐπη ἴῃ Αθργρίο δηδίαϊθυβ αἰ θαΐαβ 6586 Υ. 988 

5815 ἀοοοί, Ν, αὐὑδὸ οοπίγδ ΥΥ̓ Θ]οΟθυαιη αἰβραίανι Κυαβο Ρ. 182, 

914 εὐϑυμεῖν ἐστιν ἐντυχούσηναίειν δόμοιό Μ. εὐϑυμόν Τύχη, 

εἰ ϑυμός Βοίμο Ηθυπιδηῃ 811, ἕτοιμον ἴ)οΡγθθ. ὀνϑ᾽ ὑμιν ΒΙΥ6 

υμὶν δηΐθ τὲ (δά Αρδιη. 98) οοπῃ͵]θοογαῦ Κιγοηθῃοῦ,, ὄν ϑ' ὑμιν 

Μαγίίη, Οοτγθρίδμη ῬΥΟΠΟΙΏΪ 8. ΤΟΥΤη Τὴ, 586 06 ἃ ὅορμοοὶθ υϑαγρᾶ- 

τα, 8 ἃ0 Αϑβοῦυ} ἐχϊπηθίτ8 Δθ] αϊοαΒ, βου ροπάμπμῃ οτὶς ἀν ϑ᾽ 
. β , δι 

ἐστιν ὑμῖν. Ποίπᾶο εὐτυχεῖς ναίειν δόμους Τατη. εὐτύκους Βοίβο, 
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πάρεστιν οἰκεῖν καὶ μονορρύϑμους δόμους. 
Τούτων τὰ λῷστα καὶ τὰ ϑυμηδέστατα, 
πάρεστι, λωτίσασϑε. προστάτης δ᾽ ἐγὼ 

ἀστοί τε πάντες, ὧνπερ ἥδε κραίνεται 

920 γψηῆφος. τί τῶνδε κυριωτέρους μένεις : 966 

ΧΟΡΟΣ. 

}] 3 »"ὝῪ᾽ 3 -»Σ“ ! 

Αλλ᾽ ἀντ᾽ αγαϑῶν αγαϑοῖσι βρύοις, 

δῖε Πελασγῶν. 
, ᾿ ! ἀρ ῳ, ΤᾺ. 

πέμψον δὲ πρόφρων δεῦρ᾽ ἡμέτερον 

πατέρ᾽ εὐθαρσὴ 

025 Δαναὸν, ττρόνοον καὶ βούλαρχον. 
ῬΞ , ΓΦ “ 

τοῦ γὰρ προτέρα μῆτις ὁπου χρὴ 970 
ῇ Ἢ , 

δωματα ναίειν καὶ τόπος εὔφρων. 

πᾶς τις ἐπειττεῖν ψόγον ἀλλοϑροόοις 
ΡῚ Ἄδις ᾿Ὶ Ν -» 

δὔτυχος " δἔη δὲ τὰ λῷστα. 

910 μονορύϑμουό Μ. Νοη διιὰβ 51Πρ1}}18. ἃθ4658 ἀἰοϊῥ, βοᾷ ἴῃ 

4αϊρυιβ Υἱγρίπθ8. Β0146 πὶ ραΐγο Παρ θη, μη μετ᾽ ἄλλων. 

918 πάρεότι λωτίδασϑαι Μ. Οὐοτν. Οδπίον. πλείόταιόι δοϊνάτ 

ῬΑ]ΘΥ. ἀτρεότὶ Ηδιτα. 

8600---920 ῬΟΙαΒΡῚ απϑίθυ πο θπλ βΘα σα δ] ογοδίϊο ργδθοο- 

ΠΘΙῚ ἰηΤΟΥ ΤΘρΘι 16 ὙΘΥΒ ΤΩ (61 {ΥἹΠΟΥ ΤΩ οὗ ἰθὺ Ὀϊπουαι ; ἀθὶπαθ 

ἸοηρΊοΥο5. υὐγίαδαιθ 8] ΓΘ ο δύο μ6 5 ἰθυπΟΥ]ὴ αἀδθ ΠΟΙ πίθου 56 

ΟΡροπαμίαγ; ἀθηΐααθ ἀπορυβ Ὀἰπίοη θα 5. ὈΘΙ]ατη ἱπαϊοῖθαν δοοὶρ!- 

ἴπτασθθ. Ῥοϑί ῬΓΔΘΟΟΙΪΒ ΔΟΪδαπι δα ΥἹΓΡΊΠΘΒ ΥῸΧ ΟΟΠΥΘΥΒΒ. {1πη6- 

ὑγ]β οοἵο (8, 2, 8) οὐ οἰδαϑαϊα ααδίθυπασὶα βαθτη οἰσϊατηαπ6 Ποϑρὶ- 

ὑϊατα οἵοσί. 

921. 22 ἀγαϑοὶδ Μ. Οοιν, Ῥοΐβοηῃ. Ποἰπᾶθ ὡς δῖα γυναικῶν 

(Ηοια. Οα. 18, 207) 56}0]. 

926-29 πρότερα μήτις Μ. Ῥοϊπᾶθ κοὶ τόπος εὐφρῶν ταδνα]ῦ 
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! }] ᾽ , 

0980 ξὺν τ᾽ εὐκλείᾳ καὶ ἀμηνίτῳ 975 
- ᾿ 

βαξει λαῶν 
ἢ: κ Κ 

ΠῚ 3: 
2 , 

ἢ τὰ ἐν χωρῳ 

τάσσεσϑε, φίλαι δμωΐδες, οὕτως 

ὡς ἐφ᾽ ἑκάστῃ διεκλήρωσεν 

ο80 Δαναὺς ϑεραποντίδα φερνήν. 

Ζ4Ν4ΟΣ. 

Ὦ παῖδες, ᾿Δργείοισιν εὔχεσϑαι χρεων, 980 

ϑύειν τε λείβειν ϑ᾽, ὡς ϑεοῖς Ὀλυμπίοις, 

σπονδὰς, ἐπεὶ σωτῆρες οὐ διχορρόπως. 

καὶ μου τὰ μὲν πραχϑέντα πρὸς τοὺς ἐγγενεῖς 

040 φίλους πικρῶς ἤκουσαν αὐτανεψίοις ᾿ 

Ἡοϊπιβοοίῃ. Αἱ Ἰοου οἰροηᾶσιη αἰπθηῦ αἱ χΔ]1ρη18 ΡΟΡῸΪὶ 

Τα θα. αὐδῖη τηϊηϊμηδπὶ τηϑύθι δὴ ριδθῦθαῦ, θηὐθη ΔΓ Τα 

ΠΘΧαμ τϑοίθ ϑἰρηῖῆοαῦ Ομ] θη ἐσ δὶ πᾶς ἀνϑρωπός ἐότιν ἕτοιμος 

εἰς τὸ ψέγειν τοὺς ξένους. ΜΟΧ εὐτυκτοό Μ. εὐτυχος Τύτηῃ, 

εὔτυχος ϑρδηΠοίμη. 

980 54ᾳ. τορὶ ἐγιθαθραμίαν οἰϊδιη 840 Ηθυϊδηπο, ΟΠΒΟΙῸ 

τοααιάουιιηΐ τοὺ. Ὀτουβϑθησπὶ βθοαϊ. θα ἢυϊαθ ἸΟΟΙ Ρδ185. ΡΥΙΟΥ 

αασπῃ βρθοίθὶ δα νἱϊαπᾶδιη ΡΟΡαΪὶ ᾿ηνιαϊδηη, αἰΐθγα απ ἔδιμπ]ὰθ 

ΟΧ 60 ἴοοο δὶ ἀοιπογδηῦ ρῥτοάϊγο οὐ δᾶ βαδπιὶ αἀαϑθαθθ ΠΘΥδΠῚ 

δοοθᾶάθυθ ἰαθοαπίαι, Ἰδοιηδθ βίρῃμδ, αα80 ΥΥ611. Ἡθττ. δ]114Ὲ6 

αηΐθ 980 ροβαθγπηῦ, δηΐθ ἐν χώρῳ (εῶν ἐγχώρων ἨθΥπι.) ᾿ΠΒΘΤΪ, 

Απδρδοβίοσιιη ϑγϑίθιμαϊα αὖ ἸΠΘΥ 86 τοϑρομαάθδηΐ, {γ᾽ 6018 Οατη 

αἰτηϊα1ο ΒΌΡΡ]ΘῊ 48, δά 

989. 40 πρὸ τοὺσ ἐκτενεὶσ φίλου οὐ αὐτανεφίουσ Μ. φίλους 

γυ]ρο. φίλ᾽ οὐ πιχρῷς ϑ'΄8η]. ἐγγενεῖς ἩΘαίμ. ἐχγενεῖς μάλ᾽ οὐ 

πσιχρὼς θτα. Ετηθηᾶαν! Κύαβθ. ΑΑίφμο πιὸ ἀΐοθμία ἴη γ08 δοη- 

βαηφμΐηθος αὖ ἐρδὶς γραϊγιοίνειις σοπιΐδδα ον ὑπάϊφηαίΐοα απμαΐ-- 

υογμηί. ϑοιΠ]οοὶ πδυγανογαῦ ΒΟβί] θη Αοργρίϊδααγαμη δανθηΐθαμι. 
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ἐμοὶ δ᾽ ὀπαδοὺς τούσδε καὶ δορυσσοους οβῦ 

ἔταξαν, ὡς ἔχοιμι τίμιον γέρας, 

μήτ᾽ ἐξ ἀέλπτων δορικανεῖ μόρῳ ϑανὼν 

λάϑοιμι, χώρᾳ δ᾽ ἄχϑος ἀείζων πέλοι. 

940 τοιῶνδε τυγχάνοντας εὐπρυμνῆ φρενὸς 

χάριν σέβεσϑαι ὃ ᾿ Ω 

ε ω ἘΞ φιμιωτέραν ἐμοῦ. 990 

Καὶ ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἐγγράψασϑε πρὸς γεγραμμένοις 
πολλοῖσιν ἄλλοις σωφρονίσμασιν πατρός. 
": : δ Ὁ “ "Ἔ 

900 ἀγνῶϑ᾽ ὅμιλον ὡς ἐλέγχεσϑαι χρόνῳ" 

941 ἐμοὺδ᾽, οΧχ ἐμοὺσδ᾽ ἴλούπιη, Μ. ἐμοῦ δ᾽ γὰυ]ρο. ἐμοὶ δ᾽ 

ΒΒ δ]116τ|0. 

9485 καὶ μήτ᾽ ἀέλπτωδ Μ. οὖ νυ]ϊρο. Αὐδβυγᾶθ : πϑῖ, ρΥ88- 

ταἶβθο καί, Ορροπαμίαν ἰηΐθι 58 Ῥδυθοα]αθ μγτ οὐ δέ, 80 πορϑίϊο 

δα ΔἸἰουατη νυ τη ΓΘίθυσὶ πϑαυϊῦύ, ΒΟΥ ΘΠ, μήτ᾽ ἐὲ ἀέλπτου 

Υγ6] ἀέλπτων, αἱ ν. 844, ουἦὰβ ᾿ηἰογρυθίαϊίο ἀέλπτως ἴἰπ ἰοχίαμ 

ἰνγθρϑὶί, Ὠοίπαθ δορυκ᾽ ἀνημέρωι Μ. Ἐρτορίθ δῃιθημάαγίὺ ῬΟΥΒΟΠ, 

946--41 τυγχάνοντα πρευμενῇ ἰθῃΐαὺ ῬΑΪΙΘΥ. ἐν πρύμνῃ 

φρενὸς (᾿ἷπ ἰπίπηο δηΐμηο ̓) χάριν σέβεσθαι (5. Μ. σέβεσϑιε 

γα ]ρο) τιμιωτέραν ϑέμις ΗΘ γι. λέγω Βομννοσυαί, ἰχρεῶν Ἡδϑιτηβορϑίῃ, 

564. ρϑηθίϊναβ ἐμοῦ ἀπὰπὶ Θοιηραγαίνο τιμιωτέραν ΘΟΠΗΤΙηΘία, 

Ἰδοαηϑη ἸΠΘΙΟΔΥΙ 510 ἴογθ οχρίθπαδϑμ : μήποτ᾽ ἐκπεδουμένην 1 δεῖ 

κἀμὲ καὶ σὲ. 

948 καὶ ταῦτα μὲν γράψεδϑε Μ. Βθπῃθ χαὶ ταῦτα δ᾽ δαί, 

απο ῥγορίιβ δὰ Ἰἰίοιαβ δοορᾶϊν, χαὶ ταῦϑ' ἀμ’ ἐγγράψασϑε 

Ηθτα. καὶ ταῦτά μοι γράψεσϑιε Πατι. Τοὶπᾶθ γεγραμμένουσ Μ. 

960. δμιλοό ΡΥ. Μ. Ηδθο οὗ πηϑρὶβ οἰΐϑιη 951. 82 οὔτὰ δηίθ- 

ΟΘαἀθη τ 8. ΠΟ ὈΘμ6 ΘΟΠΔΘΥΘΙΘ, 564 οΥΔΙΙΟ Θὰ ἰδὺθ ταϊῃὶ απϊάθπῃ 

βδ 8 δρϑυΐψαμη νἱἀθίασ. γούϑαιη θχοίἰσθθ ραΐο ἴῃ μᾶπο ἴδιθ 

βΘη θη 181 

πεῖραν μὲν οὔτις προσμένει τῶν δρωμένων 
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πᾶς δ᾽ ἐν μετοίκῳ γλῶσσαν εὔτυχον φέρει 

καχὴν τὸ τ᾽ εἰπεῖν εὐπετὲς μύσαγμά πως. 995 

ὑμᾶς δ᾽ ἐπαινῶ μὴ καταισχύνειν ἐμὲ, 

ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρετττον βροτοῖς. 

θοῦ Τέρειν᾽ ὀπώρα δ᾽ εὐφύλακτος οὐδαμῶς. 
ϑεοί σφε κηραίνουσι καὶ βροτοί. τί μήν; 

καὶ κνώδαλα πτεροῦντα καὶ πεδοστιβῆ 1000 

καρπώμαϑ᾽, ἃ στάζοντα κηρύσσει Κύπρις, 

951. 582 εὔτυχον Μ. Οὐουν. ϑρδημοίπι, αὖ βαρτα. Ποϊηᾶθ στὸ 

εἰπεῖν μυσαρὸν τι κατὰ τῶν ξένων εὐχερές ἐότιν 86}80]., αιθπι ἔδιθ 

βθαααπίι. Αἱ σψϑῦρὰ ἴρβἃ 6ὸ ἀυπουπὲ αὐ τὸ τ΄ εἰπεϑὶν εὐ χερές; 

ἷ, 86. εὐχερῶς, Ῥ͵ΙῸ Δἰΐογο δοουβαίγο Βαρθαμιιβ ἃ φέρει ΡΘπαθηίθ. 

Ηοο οἴΐδιη ῬΔΙΘΥ ἰπίθ]]οχιύ, ΟἿ, σϑαριηῶ δαάδοιϊαβ γ. 968 86. 

904 τὴν ἐπιστρυφῆς δεομένην" 7) τὴν ἐπιστρέφουσαν εἰς ϑέαν 

Β0801.. Ηοο νϑύὰη. Οἱ, Οποῦδρῃ. 847. 

960 ϑῆρεό δὲ Μ. Αὐ ὈΘΙ]αδαπι Ἰαβοϊνίδμη ρ6Ὶ στδᾶάδι οπθηι 

(τί μὴν") ἐὺ. ὙΘΥΒΙΡΒ. ΒΘα ΘΗ ΡΒ ΘΧϑθαυϊαῦ,, πϊοὸ θὰ Ῥϑυϊουϊα 

αἸοῖῦ ααϊθὰβ νιγρίηθτη ἢο5. Θχροϑιίαβ οδῦ, ἰᾳθηατιθ Δυρ ΠΊΘΗ [ἈΠ], 

Ῥοϑβὺ Ἰηὐθυροβιθαγη 1ΠΠὰτὰ 46 ὈΥΌΟΥ ΤΩ ΔΙΔΟΥῚ 8 ὑθυ Ομ θῖη.,, 8]6 10 

ἰθυῃῖοπ6 γΘΡΘίϊ. ϑήραις δὲ ΟΧ ΝΥ ΊΘΒΘΙΘΥῚ ΘΟμ]θοίαγα οὐ χηραίνουσί 

νιν Ηϑγῖη. Βθη6 ϑεοί ὅφε Μαγίΐῃ. ϑῆρες 6δὲ ᾿ἰῃίογργθίδίο ΒΌΡΘΥ 

χνώδαλα δαἀδογρίαᾶ. Ῥοδίαθ οὐ δ]ῖῶ ρ]υσίπηα οὐ αὰᾶθ 4ἀθ Ιομθ οὗ 

ΑΠΔΥΙΩΟΠΘ ΠΔΙΥΔΌΘηαΥ ΒΌΘΟΌ ΓΘ ροίθγϑηΐ. 

967. ὅ8 παιδοότιβῇὴ οἱ καρπώματα ὅταΐζοντα Μ. {Π04 ΒοΡ., 

Ποὺ Ηδθυηδηη ΟοΥοχὶύ, [ΙἋἄθη συϑύβαὰ ᾿πἰθιηθαϊ τη ΘΧΟΙ 8856 

Ραΐαβαΐ, 5βοί Π1οϑῦ πὸ ρίβοθβ ργδοίθυϊ γθηΐασ, Οθέθγαιη ἃ γοθ6 ὀπώρα; 
48 Βιρτα 85 οϑί, ργορυϑάϊξαν δᾶ ὑγδῃβ] αὐ ομθ ἃ ΡΟΙΪΒ5. ἐπγρῖ- 

αἰβ βυσοοαιθ βαθηθθυβ ἀθβυαμηρίαιη. Νοβοῖο δὴ ΘΟΒΓΘΥΥΙ ΡοΒϑὶῦ 

Επτὶρ. ῬΒοθη. 280 οἴνα ϑ'᾽ ἃ καϑαμέριον ὅτάζεοις τὸν πολύχαρπον 

οἰνάνϑας ἱεῖδα βότρυν. 
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[ἐς , υ ᾽ ᾿ 2.» 

ὥραν κολουδι κάνϑος οὐ μένειν ξᾷ. 

0060 καὶ παρϑένων χλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπι 
πᾶς τις παρελϑὼων ὄμματος ϑελκτήριον 

τόξευμ᾽ ἔπεμψεν, ἱμέρου νικώμενος. 1005 
Ἂ - Ν ! τ Ν ! 

Προς ταῦτα μὴ παϑώμεν ὧν πολὺς πόνος, 

πολὺς δὲ πόντος οὕνεκ᾽ ἠρόϑη δορὶ, 

900Ός μηδ᾽ αἶσχος ἡμῖν, ἡδονὴν δ᾽ ἐχϑροῖς ἐμοῖς 
2 Ἁ -Ἣ ’ 

πράξωμεν" οἴκησις δὲ καὶ διπλὴ παρα᾿ 

τὴν μὲν Πελασγὸς, τὴν δὲ καὶ πόλις διδοῖ, τοῖο 
Ρ] "»"-ὔ7ὦ ! νυ Ἵ - Ι 

οἰκεῖν λάτρων ἀτερϑεν᾽ ξδυπετῆ ταῦδὲε, 
! ! ω γι.) Ν Ν 

μόνον φυλαξαι τασδ' ἐπιστολὰς πατρὸς, 

910 τὸ σωφρονεῖν τιμῶσα τοῦ: βίου πλέον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τὰλλ᾽ εὐτυχοῖμεν πρὸς ϑεῶν Ὀλυμπίων" 

ἐμῆς δ᾽ ὀπώρας οὕνεκ᾽ εὖ ϑάρσει, πάτερ. Ἰ016 
ϑεοῖς γὰρ εἴ τι μὴ βεβούλευται νέον, 

διν 
969 καλωρα κωλύουδσαν ϑωό μένην ἐρῷὼ Μ. κχάωρα (Βοο 

ϑίδ].) κωλύουσα 8’ ὡς μένειν ὅρῳ Ἠρτη. κχκάωρον ὠλεδ᾽ ἀνϑὸος 

ὃν μήνει Ἔρως ΕῪ, Μαυη. κάλωρα; κώλυει δ᾽ Ἔρως ἄνϑος μένειν 

Κτυβθ. ὥραν τ᾽ ἀχωλύτως δρέπουσ᾽ ηνϑισμένην Ἠδἰτηδοοίμ, 8111 

8118. ϑαβρίοου χάλωρα 6Χ ὥραν (ρα) Θἦαβαιθ ἱπίογρυθίαιοηθ κάλ- 

λος οΥὐιτη 6588 (ῶρα σημαίνει τὴν μορφὴν καὶ τὸ κάλλος Εΐγτα. Μ. 
828, 7) οὐ ἴῃ τϑ]αυΐϊβ Ἰαίθυθ χολούει κάνϑος οὐ μένειν ἐᾷ. 

964 οὖν ἐχληρωώϑη δορί Μ. Ἐρτορὶθ ϑιαθπᾶανι Ἠθαίῃ. 

900 οἰκηδειό οἱ 968 λατρῶν Μ. ϑύπε πιογοθάβ, φγαϊὶς τϑοῖθ 
ἰηογργθίαίαϑ δύ οηϊίχ,: δοοθπίαια οοχγοχὶ δῖ. οὶπᾶθ 

φυλάξαι Μ. 

᾿ τὸ Τιορθθαίαν δὲ γάρ τι μὴ ϑεοῖςς. 'Ττδηβροβυὶ γοῦθδ. 
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ἔχνος τὸ πρόσϑεν οὐ διαστρέψω φρενος. 

ΠΗΙΠΠΙΧΟΡΙΟΝ Α΄. 

οῦ τε μὰν ἀστυανακτας 

μάκαρας ϑεοὺς γανάοντες 

πολιούχους τὲ καὶ δὲ χεῦμ᾽ ᾿Ερασίνου 1020 

περιναίονεαι παλαιόν. 

ὑποδέξασϑε δ᾽ οπαδοὶ 

980 μέλος αἶνος δὲ πόλιν τανδὲ Πελασγῶν 

ἐχέτω, μηδ᾽ ἔτι Νείλου 102 

προχοὰς σέβωμεν ὕμνοις " 

986---9Θ764 Ταηδὰβ αὐϊᾶ ΑΥὐρῖνῖΒ ἀορθδῃῦ θχροηῖϊῦ ψΘΥΒΙ ΡΒ 

ὌΙΡῸ8, 56Χχ, ὑγιθυ5. Ποίηάθ ἴθι οοὔομβ ὙΘΥΒΙΡῸΒ ὙἱΓΡΊη68 ΠογίαίαΥ 

αὖ ρῥυασϊοιϊζαιλ γιΐα ΟΔΙΡΙΟΥΘα μαρθδηύ. Βοβρομπμαθῦ οουυρμδθιιβ 

αὐδύθυ 0.6. Β0]6ΠΏ1. 

917ὅ--"Π8 ἩἨμσυ7]ὰ5 ΟΔΥΤΏΪΏΪ8. Τϑύϊοηθη ΔΉ ΒΓ ΟΡ] οα ΡὈΥΓῚΙΒ 

Ῥούβροχιῦ Ἡθυιηδηη. μαχρὰδσ ϑεοὺσ γανάεντεό Μ. μάχαρας ϑύδῃ!. 

γανάοντες ΗθΙδπη. Μδβοα]ηο αἰαηίαῦ ααἷἰὰ Τᾶπδβ Θ᾽ 540 

ΟΟΙηϊΐο5 ἴῃ ἃριηΐηθ δαϑιιηῦ. 1) πᾶθ σεριναίετε Μ. οἷς . . περι- 

ναίεται δοιίιίΖ. περιναίονται Ήθτηη., δα δῃ βύγορ μι Ὑθϑρ οἰ Θη8. 

9719 ὑποδέξασϑ᾽ ὁπαδοί Μ. Οοτγ. Ηθαΐῃ. ΗΒ. νϑυθ]8 ἔδιπα- 

188 ΘΟ ρΡΘ]]αυ, απ86 ν. 909 ὁπάονες γοΘδὨ αΥ, πορϑγΘ ΠΟ α6}6- 
Ραΐύ Ἡδυτηδπη. ὥὅϑα 14 οβϑὺ (οίϊτπιβ ΟΔΥΤΆΪ 15 ΔΥΡ απ θηΐατα, τοῦ ἈΡΙα 6 

ἰρθὰ8 θδηδίαθβ νουρὰ ἴδοθσθ δρθυύιμη δἰύ, Ἐθβίαῦ αὖ οὰπὶ Κυτιδῖο 

βίαϊιιαβ ΒίγΟΡ Πδυαμὰ ααδύαου Ρῥυ]οσαη ρᾶγίθιη δ]ΐθύϑιη 9709 --- 82, 

981--00, 998---99, 1004---8 ΔΡ Δ} 01}1185 σορϑίϊ, ΟΡ ϑαηᾶθμπι οϑα- 

58 1116 88 βίορῃδβ ΠῸὴ αἰ π] 4188, 564 ἰοίαβ 51} 5.18. ΠϑιηῖοΠο- 

ΤΊΪΒ {10 11. 

980-- 82 μένοσ. αἰνὸό δὲ Μ. Ηοος ΒοΡ., ἱΠυ4 [μχοᾶ8 [μ68- 
"ϑηἃ οογγοχίί. Ποίηάθ προ χοὰδ Μ. προχοὰς ΒΟ. 
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ἨΗΠΜΙΧΟΡΙΟΝ Β. 

Ποταμοὺς δ᾽ οἱ διὰ χρας ἀντ. α΄. 

ϑελεμὸν πῶμα χέουσιν 

ο80 πολύτεχνοι, λιπαροῖς χεύμασι γαίας 

τόδε μειλίσσοντες οὗδας. 1030 

ἐπίδοι δ᾽ ᾿Ζρτεμις ἁγνὰ 
στόλον οἰκτιζομένα, μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκας 

τέλος ἔλϑοι Κυϑερείας" 

900 στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἀϑλον. 

ΗΙΠΙΧΟΡΙΟΝ 4. 

Κύπριδος δ᾽ οὐκ ἀμελεῖ ϑεσμὸς δδ᾽ εὔφρων. στρ. β'. 
᾽ Ἀ τ 5) ψ ἘΠ 

δυναται γὰρ Ζιος ἀγχιστα συν Ηρᾳ 1086 
᾿ 9 3 ! 

τίδται δ᾽ αἰολομητις 

ϑεὸς ἔργοις ἐπὶ σεμνοῖς. 

0905 μετάχοιγνοι δὲ φίλᾳ ματρὶ πάρεισιν 
ἕῳ Ἁ 

Πόϑος ἃ τ᾽ οὐδὲν ἄπαρνον 

τελέϑει ϑέλχτορι Πειϑοῖ. 1040 

988---δὃ6 ϑελεμιόν Βροπίδηθαπι δαΐ Θχορίαϊιπι Ρ]Δοϊἀαπη 6 

ΘΧΡΟπα8. Ηθβυομῖαβ ϑέλεμον οἰκτρὸν (εὐκτὸν Ὁ); ἡσυχον. ϑελέ- 

μῶς" οἰχτρῶς, ἡσύχως. Εϊίδιη ἐϑελημός δτδτατηδίϊοἱ Ἰμἰθυργθίδηϊατῦ 

ἡσυχος. Ποὶμᾶθ μιελίδδοντεό Μ. Ὅοτγ. Ῥϑαν. 

989. 90 γάμο ἔλϑει κυϑερείαό Μ. Κυϑέρειος α. οἱ Ηθτπα,, 

αὰ τηυίΐδίύϊομθ Π1}11] ῥγοβοῖίαγ. ΟΥΙΡΒΙ τέλος, ἴῃ Οοὐ͵π8 ἸΟΟΘαΤη 

Β᾽οββθιια γάμος ϑΒιοοοδδιί. Ποίπᾶθ στύγειον πέλοι Μ. στυγερὸν 
πέλει Τατη. Επηθηᾶανις Ἡθυλδπη. Οἷ, 804 οἱ Ῥσοπι. 860 τοιάδ᾽ 

ἐπ᾿ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἐλϑοι Κύπρις. 

991 δ᾽ ἰπϑουυΐ ΡῬααν. Ββδοίθ ὁ τοῦ ἡμετέρου ὕμνου νόμος 

5010]. ϑ64 ἰδηιθῃ ἱπρθϑηΐοβθ ἀμελεῖν ϑΘΠνγϑγαί. 

Ἷ Ἐπ -9] δ᾽ αἱ φίλαι Μ., αυοᾶ ποῃ δὲ φίλαι, 564 δὲ φίλᾳ 6858 

14 
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δέδοται δ᾽ “ρμονίᾳ μοῖρ᾽ ᾿Αροδίτας 
ψεδυραὶ τρίβοι τ’ ἐρώτων. 

ΗΠΜΙΧΟΡΙΟΝ Β. 

1000 Φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπιπνοίας κακὰ τ᾽ ἄλγη 

πολέμους ϑ᾽ αἱματόεντας προφοβοῦμαι. τοάῦ 
, ᾽ γ υ}) 

τί ποτ᾽ εὐπλοιαν ἔπραξαν 
! - 

ταχυπομποισι διωγμοῖς ; 
΄ ! 

ὃ τί τοι μορσιμὸν ἔστιν, τὸ γένοιτ᾽ ἂν" 

1000 Διὸς οὐ παρβατὸς ἐστιν 
͵ Ρ] 

μεγάλα φρὴν ἀπέραντος" 1050 

γἱαϊε Βυῖροθ. Ποὶπᾶθ ἀ ἱπβουαϊς ὙΥΘΠ]δαθσ. ϑέλκτορι Βοίβίο 

ἀοθοίαγ. ϑεδαχτορι πιϑοὶ Μ. 

998. 99 ἁρμονίαι μιοῖρ᾽ Μ. ἡ Ἁρμονία μετέχει τῆς Αφρο- 
δίτας Β6801. οδα Ηδυιποημΐδηι ἰηΐθυ ὙΘΠΘΥΙΒ ΟΟΤΩΪ 65. Θπστηθγαῦ 

ἩγπππὰΒβ ἴῃ Αρ. ΡΥ ΠΝ. ν. 17, ϑομερῶπιν γοοδῦ Εταρθάοο!θβ ν. 28. 

ἁρμονία μοὶρ᾽ Ἠθττη. Ἁρμονίας μοῖρ᾽ ᾿Ἀφροδίτᾳ Ηδτῖ. οἰπᾶθ 

ψεδυρα ΡΥ. ϑ' ϑαρτᾶ ὃ 866. Μ. ψέδυρος᾽ ψίϑυρος Ἠθδγοι. Ἀθοίθ 

ψεδυραὶ ϑδίαη]. Ἡθττα. 

1000 φυγάδεδ δ᾽ ἐπιπνοίαι Μ. Ηοο Ταχῃ., ἱΠπᾶ Βυγρθβ 

οοτγοχῖύ. Νβθοὸ ἰδιηθῃ ἐπίπνοιαι ῬΘΥ 886 ἰτᾶταπι δἰῆδίαβ ποίδηΐ, 50 

ἐπιπνοίας προφο βοῦμαι ἄλγῃ τὸ πολέμους τε ἰᾶθπι γαϊθὶ αυοᾶ 

ἐπιπνέοντα σροφοβοῦμαι ἄλγῃ τε πολέμους τ ΥΟ] ἐπιπνοίας πρ- 

ἀλγῶν τ8 πολέμων τε: ΕΥαβίγα ἐπιπλοίας Ο. α. Ηδαρί οὐ ῬαΙδυ, 

ἐπινοίαις ἨθτγΙλδ ΠΗ. 

1002 εὔπλοιαν ἐπραξαν, 8οομπάσηι πανὶγαϊἑοποηι παοίϊ διε, 

ἀἰϊοίατη οδὲ αὖ χλέος ἔπραξεν Ῥίπᾶ. 51}. 4, 8, πράξειν ἄχοιτιν 

Νεπι. ὅ, 86. ϑεύόϑεν πράξας ἅπερ ηὔἴχου ΕἘπτ. ΟΥ. 847. ΒΘηθ6 

8680]. δέδοικα, ὅτι εὐπλοίας ἐτυχον; μὴ χαὶ τὸ τοῦ γάμου τύχωσι, 

αυΐρθυβ νϑυρῚ8 ὑοί8 Βέγορμαθ βθηϊθηὐία ὈΥΘΥ ΘΙ ΟΟΙΩΡΥΘΘ Πα ὕΓ. 

Ιποοπϑα]6 Ηθτηδηη ἔχσλοιαν, δα] τηΐτᾶ Ἰηὐογργθίδί οπηθ. 

100. 6 παραβάταό Μ. ὅοιτ. Αβἰκουσίαβ, οἴη 46 1οροθδίαν 
ἔν “ΝἶΪ 3 , ᾽ : 

ἀπέρατος ἱπηροσνία. ἀπέραντος, Ἰηβηῖία, ἸὈϊπά. 
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μετὰ πολλῶν δὲ γάμων ἅδε τελευτὰ 

προτερᾶν πέλοι γυναικῶν. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟῪ Α καὶ Δ. 

Ὁ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι 

1010 γάμον «Αἰγυπτογενῆ μοι. 

τὸ μὲν ἂν βέλτατον εἴη. 10δδ 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΥ Β ἡ 4. 

σὺ δὲ ϑέλγοις ἂν ἀϑελκτον. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΥ Α καὶ Α. 

σὺ δέ γ᾽ οὐκ οἶσϑα τὸ μέλλον. 

1007. 8 προτέραν Μ. ον. Βοίμθ. ΒΘῃθ 8680]. μετὰ ἄλλων 
πολλῶν γάμων γυναικῶν καὶ οὗτος τελεσϑήσεται. Ησοο Θπῖπι Βθτηΐ- 
Θμοσίατη, ααστῃ ᾿πἸη ΟΣ απὶ Ομ δέ τι5 αἱ ἔδνουθ νυν ἀθδηΐαῦ, {ἰδία 

ΒΙΌ1 τϑυῦση Θυθηΐαμπη δυραναίαγ, ααθηὴ σγουβῖθ85 ΒΘααθη θ᾽ ὰ5 ΔΡο- 

τηϊηδίαν ΔΙ ΟΥΙ5. ΠΘΙΙΟΠΟΥ ἀαχ. πέλει ΕΏΡΘΙ, ϑ'ομνγοσαί, ὅ'ϑα 

ἰηὐοτροβίδαιη Διὸς .. ἀπέραντος πὰ ἰτηρθαϊτο νἱἀθίαν ααΐῃ δηίο- 

οθαθὴδ ἂν οὐϊάτη δ σέλοι τοίθυαϊαυ, ααδθ οὐϊὰπι ΚΤ ΒΒ: οδῦ 86}- 

ἰθη ἃ. Ὑαῦῖαβ Π}08 1οοἱ ἱπίθυργθίδιοηθϑ, πιτι δ ] ΟΠ 5 016 1 6]1068 

γἱᾶθ δρυὰᾶ ὙΥΘΙοκου, Κιρῖηο ϑομνβοη ἸΥ͂, Ρ. 128. 

1011 ΟἹ οὔτ βθαπθηΐθ ᾿ηροθαίαν, αποα ταί δη  ἰΒ χορ ῃ1οα 

ΒΟΥ νοίαί, Ηθιυτηδηητϑ, ααἱ ὑθυίιαη Βίγορ μαυυ ΡΔΥ Δ] ΘΥμἾ5 ΔῸ 

ΒΘΙΣΟΠΟΥ ΟΣ ἀπαοῖθυ8 ὁδηϊ ῬΥΟΡΘΌΙΠΙΟΥ βίαϊαϊδ, ἤσπο ὙΘΥΒΌΙΙ 

τἰϑιηααθ ϑηἐπϑίϊουπη δ] οὶ, βθατιθηΐθηη ῬΥΙΟΥΣ ΥὙἹΡῚΠὶ αθαϊῦ, 

Θυδο ταὐϊο φασι ᾿ποχύγο 1165 αΠΠου]αίθθ μαρθαῦ, Ὦϑθοὸ δ} ἴθ Υ 

αἰ αοσαπὶ Επρου ϑομτγοσαξ Κγαβο, αὸ08 Βθουαβ 5ῈΠ|. 

1012 ϑέλγειό ἀνάϑελκτον Μ. Οοτγγοοίαμη ἀριᾶ ϑίθρμαπαμα, 

Οοίοσατη Φονθὰ ἰμ 6}}ρθ : Πὰν ααἱ ἀϑελκτον ΘΘΠΘΙΙΒ ὩΘὰ- 

ὑὐϊὰ8 6586 ραϊδηΐ, 

᾿ 

ότρ. γ᾽. 
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᾿ἩΗΠΜΙΧΟΡΙΟΥ Β καὶ Α. 

ἀντ. 7. Τί δὲ μέλλω φρένα Δίαν 

1010 καϑορᾶν, ὄψιν ἄβυσσον ; 

μέτριον νῦν ἔπος εὔχου. 1000 

ἩΙΜΙΧΟΡΙΟῪ Α ἡ Α. 
ἢ ! ᾿ τίνα καιρὸν μὲ διδάσκεις ; 

ΗΠΜΙΧΟΡΙΟΥ Β καὶ Δ. 

τὰ ϑεῶν μηδὲν ἀγάζειν. 

ΗΠΠΙΧΟΡΙΟΝ 4. 
Ν γ) . ,’ ’ 

στρ.ὃ. Ζεὺς ἄναξ ἀποστδροίῃ γάμον δυσάνορα 
".. Ω ) 

1020 δαΐον, οσπερ [ω τοῦδ 
- 2 ! ᾿Ὶ ΕΣ 

πημονᾶς ξδλυσατ᾽ εὺ ὶ 

χειρὲ παιωνίᾳ, καταάσχξετον 
2 »-» 

δυμενεῖ βίᾳ κτείσας. 

1015 Μα γγουϊάρηξα οἶα σουογπὼ ᾿ἱ πιοπάὰο ὅοπ γιιοὶ σοηϑῖ- 

αἰΐο ποὶ ψιαῖε ογηὶ ἀϑροῖίίο Ογραίο ὁ υἱπίο ργία οἶδ υαάα αἱ [οπάο. 

Πδηίο Ῥαγϑᾶ. ΧΙ, 10, 

1018 ἀγάζειν ΠοΟ Ιοθ0 ομροϑῖμβ ἱηφιῖγουθ, λίαν ἐξετάζειν 

(5901.) ὁ8580 νἱάθίασ. ροίϊι8 ααδπὶ ἍΔΘΡΥΘ ἴθσγθ᾽, ἀγανακτεὶν καὶ 

βαρέως φέρειν (Η οβγοι, Εξγιη. Μ.), αὐ νὰ]ρὸ ἰῃἐθγρυθίδηςαν, 

1019. ῥεῦ οὐ γάμου Μ. Ἐπιθηᾶαίθ ον. Ἠαθίξαίίοποπι πιονού 

γ Υατη ἀποστερεῖν ᾿ῃη80]Θηὐ 8. ἀϑαγραύατῃ. ἀποστρέφοι μοι Ηατί, 

μου ϑομυγογαί, 

1022 χαταόχέϑων Μ. χαταστροφὰν Ηρτη. ϑοιῖρβὶ κατά- 

όχετον . . κτίόσας ἱ. 6. καταόχεϑων (ᾳ!αθ ἰηΐογριθύδίο ἴπ ἰθχύμπι 

ἰσΥΘΡΒ10), ηναϊμην βἰδίοπάο. 
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ἨΗΠΜΙΧΟΡΙΟΝ Β. 

Καὶ κράτος νέμοι γυναιξίν" τὸ βέλτερον κακοῦ 

1020 καὶ τὸ δίμοιρον αἰνώ, 1071 

καὶ δίκᾳ δίκας ἕπε-- 

σϑαι ξὺν εὐχαῖς ἐμαῖς, λυτηρίοις 

μηχαναῖς ϑεοῦ παρα. 

1024. 26 καί τε δίμοιρον Μ. καὶ τὸ ὃ. ΒΟΡ. Επνοπίπμη, 8βὶ 

ΠῸΠ Βαοιπᾶππι, δἱ δάγθυβο ργδθβίδῃψοσθα, τὸ βέλτερον κακοῦ 

(ᾳυοᾶ νυ]ρο οχροπαηὺ [ἃ απο 6 ἀἄποθιβ Τη8]15 τ] 1π|5 οϑι᾽, αιιδβὶ 

ἰϑρογθίιν κακῶν), ϑογίθιπαιπιθ ἃποίρίζθιη, τὸ δίμοιρον , ̓οὺ ᾳαδδὶ 

ἰθιαρογαίδπη ΘΧχ δΔΙΉΡΟΡΒ Ψονυἱβ 401118. (ϑαηίὶ βέδῃ δῖ σοῦθα, δᾶ 

1,24, 8217 γὙϑβριο θη 18), 1, 6. αὖ ΟΡ᾿ ποῦ, ρα ρμδπι αἸΔΙΆΨΙΊΒ [πὰ δίδιη, 

ΙΔ04ὁ. νἱοίγϊοθ8 ΘΧχ 68. ργοαθδηΐ, 586 δθᾷιθ Ἰαίασαβ αἰαηῦ, ἕαΐασῶ ΘΓ 

ΟΡΒουγϑΠ] ΡΥδΔΘΥ ΒΟ θη δαραγδϑπίθ8. ἡδέως ἔχω τὸ δίμοιρον τῶν 

καχῶν σὺν ἑνὶ ἀγαϑῷν, ὁ ἐστι τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ γάμου. Πίνδαρος 

ἕν παρ᾽’ ἐσϑλὸν σύνδυο δαίονται πήματα βροτὸὶς ἀϑάνατοι᾽ (ΡΥ. 
8, 81) Β0}0]., ααὶ ἴῃ ΑΘΒΟΒΥ]Ο θοάθιῃ τποᾶο οὐγαυϊ, 4ὰὸ ΡΙΠάδΙΒ 

ἴῃ ἰοοο Ηοτηθυῖοο ᾿ηὐογρυθίδμο ΑΥἸβίδυο Πο ΘΥΤΆΒ56 Υἱϑιι ϑϑύ. 

1026 δίκα δίκαό Μ. δίκᾳ δίχας Βυτροθ. ΟΥ̓ ΟΒοδρῃ. 459 

χραίνετ᾽ ἐνδίκως δίκας (β16 Θαΐπι θθμ6 Ηδυτηδῃπ). 

-ϑϑϑ 0 ἐεεε- 
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ΝΗΠΙΘΙΌΓΠΠΙ ᾿ὙἹΊΘΟΙΡ ΠῚ ΘΟΠΒΡΘΟΙΠΙΚ. 

-π-.-.-...ὄ...ὄ..-.-.. 

Ῥαγοάαϑ. 

δὲν. 1 ν, 42-.--48 --- Δηΐ. 1 ν. 40---δ. 

--ο͵ο-π ουο -- 

ομδς ον κοτὸ Ο --ς 

[ -,ὺ - -- -τ--Ὠὦὺυ --σ 

48 -,οὐοὁο--  . -οο-- οοὐο--οὐὧσο“ - - 

“ οὺῦ οὀ- --,οὐ- ὁὺ 

[ Ξῶ Ὁ Ὁ - -- Π --“- 

- ὁὺ -- ὐπὸ οι νωΠΠΡῸ 

Βίύγ, Π ν. 580-00 Ξξῷ Απί. ΠΠ ν. 61--- 68. 

«ἢ. ὦ Ὁ «τὸ -“-ὐουὐ -- “οὐ -- 

«οὐ -- Ὁ -- ὁ. -- 

ἰ ἄδοξα ἠδ' σας, , “͵,ουουο -- ς --ουο -- 

«ὦ -  ς, “οὐ «- 

.-.«᾿.οὸοο -«.: -“- ὁὁὺ 
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Βιγν. Π| νυν. θ6---72 ---ΞἾὈἈ Απί. 111 ν. 78----79. 

-αοὐοὐ--ου--͵οο-- οῦὺ -“ποουο-- ὦ 

-- --- - - Ἔου-πΠὋο ς. -ποο-- ὁ -:ὮοὐὦἍὐ 

-. οὐ -ΠἌΡ-“- ὦ - 

στ ὁ -πι ὺ -- οὐ --- 

ΠῚ “οὐ--οο-- . -:.ουἍο-- ε 

-͵οοὐο-οοὸὺῦ -- 

-- ο -,ὦὺ -- ὦἍὁ -- 

δέν, ΙΝ ν. 80---86 --- Απί. ΙΝ ν. 86---91. 

-- - ----οο--ο͵οοἍο- 

--οσοσο--Ἄὠῦ.Ἅ.ο -- 

τὰ α΄ τ τς 

͵ ----- - οὐ -- 

5-Ἠ᾽ι ὦ -- ὁκὐὖὐ " “Ὁ . 

ΞΕ Τ᾽ πὸ Ὁ ποι 3.955 

Βύγ. Υ ν. 92-ὁ8 Ξξ- Απηΐ. Υ νυν. 99---108. 

ἰ ω - ΤΥ τ Ξε πο ΞΕ τ  Ξο- - 

' ΕΟ 25 5 τὰν 

προς πρυρλιὰσ, τὰ δε σους 
9 --οο-- ς. --,οὁο -- 

ὦ  ἸΚΑΒΕΝ, ΟΞ οὐ ἀπε ΚΕ τῊΣ - 

-,οὐο-π ὺ -, ὺ - 

ἜΣΕΙ εἰς ΓἘ} -ἰ. Ὁ.) -- ο-- 

ω -- οῷ ὃ ὃ. ὦ. ὧὐ ὦ. ---- ὦ. .-.- 

οῶσο Ὁ ὦ δὼ Φ. -- 

ΝΞ τον πο. - οἱ. --Ξ ὧὦ ἘΞΕ᾿ (δὶ: 

-“,ἰιοὐἍὐἍο-π ὁ --  ς. -- 
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110 

180 

148 

δέ. 

--οὦ 

! 

ἐξ. δὲν πο αο 

-͵΄ο 

--όου 

ΥΠ ν. 

ἘΕῚ ἘΞ 

Ι 
οὸ ὁ 

- Φ 

«ὦ 

-.ο 

-. Γ 

- ὁ 

-Ε ὅκ 

παν τ το 

ΜΠ ν. 

ΕΙΣ αν 

-Εαὅο 

ἰς ἃ 

-- ὁ 

.«“- ὁ 

---͵,ο 

ρος 

Ἣ δος ὦ. 

αὐ ῦν μὅς 

Ι] 
«τα Φ 

Ι] 
ἡσαυυν ΕΣ 

-͵,Ἴοοο 

[ο 

τὸ 

ΥΠΙῚΙ ν. 

δὶς, 

Θ΄. ὡἱὡ- 

184--1θ8. 

ὩΣ τ Ἱ 

[.Ὁ] --- 
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ιν θα ἀοοἢηηιιοο-Ί τ ὈΙΟΊΠΠῺ. 

Βίχ. [1 ν. 334--340 ΞΞ Απί. 1 ν. 8340---3552. 

ες... ο.- πὸ - 

Ι 
3890 οοὺ - ὦ -- . --  -- ὁ -- 

Ι 1 πὸ -- οἷ "-..-: ὃ θυ οὐ ὁ --ἢ 

ἘΞ πὸ -:: Ὁ -- 8..-- 

Ι 
-- οὐ -- ὦ -- 

«--;-δὋἼἝζσξἝΛοὸο -- ὁ -- ὦὼὺ -- 

ΞΕΕ Ὁ ὦ πὸ Ὁ 5 ς ---Ξ 

δι, 1 ν, 8688---808 --- Απί. ΠΠ ν. 809---874. 

8600 ο-- ,., - “ ,-πτ-  ὸο -π ὁ -π-. ὁ - 

Θυτς ἐ τ! ς -- -- ὁ --οσὐ - 

ο -ὸ  π ποπ οπο - 

-οὐὧ--: , -ο, ὦ --ὦ -- , - 

δὲν. ΠῚ ν, 880---3984 --- Απι. 1Π| ν. 890---894. 

--.---" ΞΘ τὶ ΟΝ 

Ι 
-- οὐ -- --- ΟΥ̓ ΞΞΙ ἘΞ: 6} ..:: 

ο. - - --ποὁ - --ἰὧῷ -- ὦ -- 

ω -  -- - ῶ οὐ -- Ὁ -- 

ι ---οο͵οε - ὦ --  , - 

ἢ ὕτύ τϑυπουθυθίαν δηδραθϑίαβ, οὐἦιι5. 4]18 Θχθρ]8 σογία ΠΟῚ 

οχίδηϊ, ἴῃ ΡΥΪΟΙῚΒ ἀοΟμ ἢἤπθ, ΗἩδθὶτηβοθῖ Θομ͵θοὶν ἔδε μὐ ἔχνεδο- 

μέναν οἵ σὺ δὲ παρ᾽ ἐπιγόνου. 
͵7 

1 
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(ἸΠουίοαμη ρδθοηῃὶοο-ΠΟΟΠΤηἸΔΟΌΙΗ. 

ϑέγ. 1 ν. 406--410 ΞΞ Απί. 1 ν. 411--- 415. 

ΣΕῸ ξς αςες «ΔἜΔΠο πὰς Ων “δ, 5. 

ΡΥ τ, ες ἔτ ϑη δ να 

“το οο-π ὺ -- 

Ἄπεον τὸ Δ ν ὐνι εις 

| Ἐπ ὺ-- δ τ 

ΘΓ, Π νυν. 416---419 --- Απί. 11 ν. 490---428. 

δυό τας νὴ δον οῦ -  ͵,ὐὺ -- 

ο οὐξ..»-.. οου πι ὺ -- 

ΞΕ Ξππ ΠΟ ΣΑΣ ο αν 

ἜΉΕ ΘΛΕΕΘΥΣ ΈΔΒΑΝ ΠΤ τα 

ΟὐΔΒΙΠΠΠ ὈΙΙΓΏΤΠῚ. 

ϑέγ. 1 ν. 510---510 τὸ. Απί. ἰ ν. 5117--598. 

ὃ. ὁ -’ ιν --.ἨἩὸὴ δὺο -- 

Ἢ Ξ --- οὐ -- Ο. -- 

0 -.- πλ:-- ἘΞ σο τΣ 

ΡΕ" Ν.Ν ΞΣΝ 25: 

Ὁ - υ --͵, . -“πτου»ο-.ο.Ὦὸο ---- -- 

δ1Ὁ --ἪἝ --- -οοἍο --.οὁ͵ο-- -- 

«ῳ:-ω; 
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δια. 

45 - 

-ΕΕ 
{- 

ΓΕΕ 
- 

.--οὸ 

ὁὸο 

ῶο 

[9] ἐπε πα δ Ἢ ᾿ν ν΄ ὁ 

Φ 

. 

Φ “Σ5ἋἢἋοοσο Ὁ -- 

πο τ Ὁ... 
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θ18ὅ 

6020 

δέν, Υ ν, ὅ714---578 -Ξ- Απΐ, 

Ὁ, ἜΝ οὐ νος 

οσο-, πππτ, πο - 

- οὸ ὁ - - ὁ - 
Ὁ.“ ὦ -- -- ὦ -- 

-.- -ἰ ᾧ Ἐν , -- κυ» -- 

νν. δ:τ9---ῦ88. 

Οὐ αθατὴ ΟΠ ΠΥ ΠΠη. 

δὲσ. 1 νυν. 614---622 ΞΞ- Αηΐ, 

ΞΘ :- προς 

-οὁἍὐο -- ὁὺἡ -- -,ἡὀἫἧ -Ἢἢ 

ο 

Ι ν. δ τα ιν 

οῦο --,,ὦὐ - --- 

Ι 
Ξπι Ὁ πο πος -Ἐ ΔΕ ἜΝ, ἘΣ 

Ι 
ποτ ΣΝ τι τῴ Ο...- οὐ ὦ --“ 

Ι 
οὐ πο πος -- 9. ὃ᾽.--. Οχ ας ᾿ς. 

: 



117 

-Φ-«οὐ -- ὦ “--- , - 

085 --ουου-ι υ -τὮὸὮὁὮὦ .ς - 

5 5 πος ἀπο τ ρυ να ἘΠ: 

χες ὦ --ουὁυ“--ἍὈῳονΥὄὺν - --.-- 

-Ἢ -- - οὐ - . ὁ 

ΒΞ ὁ ας ΕΞ: 

θ40 ( -  Θ -.͵,οὐο- ὁ -- 

) ΒΕ Ποὺ δ .«-- -- 

δίν, ΠΙ ν. 6052---659 --- Αηί. Π| ν. 660---667. 

»-.»- 

| [ο [υ | ο | Φ 

Ὁ οὐ ὦ -Ξ ωο οῦ οὐ ὁ -- 

θδὅ ω - ον. --,.ς πὸοὸπι|ὸὺ - ὁ -- 

- ἡ -- -(οἍὁ --ο ς -- 

πο τ ἐς. ΞΕ τος: 
Φ 

ΣΕ κεν Ι ΑΝ τ ΡᾺ ΕΑ ΤΟ ΕΣ 

) Ὄ  τὟΡ Ἐλτὸ 

δ, ΓΝ ν. 068-Ν178 ΞΞ Απί. ΤΥ ν. 6074---679, 

“ππΞρρδο πὸ ρσθ π᾿ κα τ 

Εν ἘΞ τς -- .͵.., - 

670 ο--οο--. ---͵.͵ὐ.ὐἍ--Ἠ,ουὐἍ» π- .ς -- 

| Ι 
- 

| ο | 

| | | 6 ] 
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νου θα θη δ] Οο-ἀοοη] ΟΌ ἢ). 

δίγ, [ν. 700 .---708 Ξξ Δπί. 1 ν. 718--- 715. 

ον Ὅσγι..-- -.-ὁδὐ -.ὦ -Ὁ 
Ι' 

οο πο. ὁ - οὐ --ὖοὖὦὁ -- 

.ο -Ξ;ο - -- --ποῦ 

ΒΓ. Π ν. 790---7922 - Αηΐ. ΠῚ ν. 7271---7290. 

Ι 
τατος Ὁ Ὁ πὶ πὰ 

δίαιτα θυ 1. 

δίχ. 1 ν. 747---758 -- Απί. 1 ν. 754-- 760. 

ο᾽,-Πι..- ἐπι  -.» ὸ .- υς-- 

το -Ἴὸυ -- -- ὦ -- -- μερὶ 

. ἝἜΛθου -- --.ὐ - .-Ὁ ὦ ἜΣΩΣ 

7150 Ὁ ὩΣ αὐρϑο ἪὋὮ “3..: 

Ὁ ὦ ο,᾽ωὦ; Ὁ ὦ» Ὁ ὡς 

. -͵οο -.ὸὺ -[,,;:.κὖ τ. -το - 

.ο -εἘο-πόποοπὸο π. - 
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ϑιν. Π ν. 7601---7605 -ῷ Αηίΐ. 11 ν. 7660--770. 

νοι τον. ὦ ὦ ον τὰς τὰ ΜΝ  ι,5..ὕ. 

ΠΥ Ξ τ ς᾽ ῶς,, ἃ... 
͵ Ι ἘΣ δ᾽... Ὁ. -.ὑ͵ῷἭΠ -ς ἢ ο.--- ὦ 

προ δ Ὁ 2. ἷὖνο οὐ ἀξ δ ὡς Εν. ο. -αὐὐ Ὡς ἐν Ξε. 

τ  .... ὦ ὡς . ΠΝ ὡς ὦ .......ὸὺ. 

 ΠΠΠ ν, 772.---17} Ι Απί. ΠῚ ν. 7178--- 184. 

πο τ ---- Ὁ θὰ ἘΞ οὐΞ  ὁ..9 

πο ς..-  ὧὸ ὅἘὲ 

Ὁ ἡ -- ,ἰοοο ὁ -- 

ὧ -- -- - - ὁ -- 

115 --.-ἰουῦυ -- ὁ --ὦὺ -- 

ἐς ἘΞ ΚΑ λον ὦ 

ἘΞ δα ὩΣ: ἐπε ΤΕ 0... 

δίυ. ΙΝ ν. 788 .---71900 ΞΞ Απί. [Υ̓ ν. 191 --- 796. 

-“-͵-,οὐὦὦ - ΟΠ ἘΞ τΠ)Ὃ} φ ὸὺ 

ἜΘΥΕ ἐπε δ᾿ 

χὰ --οὐ -- ὦ -- 
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Πινουθίστη ᾿γυϊοιη).. 
» 

Ῥγοοάυβ ν. 797---801. 

--, οὐ -,οὐ- ,ὺ -- 

-Ὃἃᾧ ο-ο-ὄ-.-- -.--  ΚἙΚ--- Ὑ Ύὰς το 
»ιὮς 

οο Ξε -Ο- 

| ο ὃ | ο Ὁ Ι ο φ 

ϑίυ. 1 Ὑ. 802---811 -Ξ πὶ 1 νυν: 812-- 521. 

- 

Ἅ 

805 

.»} 

Ό 

Θ 

810 

ΘΟ ν . Ὁ. 

--- Ὡ. --- 

ἘΞΞΞ εὐ  Ό-. 

ἘΞῈΞ -- δ)... -- . 

πὸ ν»- Ὅς --τῷ 

ἄν ΣΙ. Σ 

“ὦ ὁ -“.. “-- 

Ὁ --- -- ὁκὐΥ -- 

πὶ --- Ὃ ὧὐ ὦ -Ξῷ ὧὐ.5. 

Ὁ, τ δὸ -- οὐ -“-᾿,ὸὺ -- 

«,Ἱτὐ ὦ -5 --.- 

ὦ; «-- -.-- Ὁ δ᾽ .-πὶὋὁἘι«ρ“Φπᾳ«Ψ'ΨΡΘὌ δ. τπὦἪ ὦ 

-- Ο ων. ὥτν 
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δὲυ, ΠΙ ν. 888---846 -- Απὶίὶ..1Π| ν. 849 --857. 

Ὡ 0.5 

[9] Ρ θυ τ υ-- 

840 ' 
οὐ ὦ -- 

ΝΕ ὦν πο 

| Ἔν ν...-τ ὦ: 

τὶ .--ἰ 

848 οὐ οοῦ ὁ 

Βίχ. ΙἿ ν. 800 -Ξ- Απί. Κ᾿ ν. 868. 

ο -;-͵Ἵὶ᾽ ὸὺ --ἰὸὺ - ἀΞ-.-.- ὁ... - 

 χοααϑ. 

έν, Γν. 975---9082 -- Απί. ἰ νυ. 988 --- 990. 

Φ. Ὁ Ἔ- εἴ ΘΟ -“- -ἪἪ 

ο τ πουο͵ο “-- -- 

9 --Ἦ -- ω. -- -π͵οὺ  “- - 

[.9] πο ἀρ τ 5Ξ9. 

ωὺο -  - ὐὦὁ -- -- 

980 σοῦ -- οὐ -π πουοπ--ὀ - 

ὼω -- --ὁ -- -- 

οὺ -ὺὁ - ὁ - - - 

Κιγσ. ΠῚ νυν. 991-- 909 -Ξ Απΐ. [1 ν. 1000---1008. 

Ὡς, ΕΞ τὰ ἐχ Ὁ .---ἕ ῳ ὁ. ὦ -- --- 

[3 -.---φ--- ο᾽ὸ-- --, ὁ ὃ Ξ' -- 

τ ττ ὦ ΛΟ κς.ν. -- 

ω - “--ὄ Ὁ Ὁ -- -- 

16 

μ“ 

, γυ 
᾿ 



998 

1010 

1020 

3. 

᾿ 

ο ΕΑ. δον ἐὺ, Ὁ Ἐπ οὐ... ἄξη..: 

οὺ - - ω-- --- 

Ὁ ὦ .-. -.. Πς  ς. 

Ὁ - -πΠπΠΟυὺυ π--ὄ᾿ὀΟξυ --οἍὁ --ἔ - 

εἰ ΡΟΣ ἘΞ ὧς -.. 

δέν. ΠῚ ν. 1009---1018 Ξ- Απί. ΠΠ ν. 1014---1018. 

δ Ὁ) :ἰ αἰ 5». ὦ ε:-.-: 

ου - -π ὐου -- --- 

ΟῚ --- .-ονυ -- --- 

τανλοῦ δὴ, ΑΞ ἢ ΕΣ δὴ δ τξν ἢ 

ῶω υ -ἢἮ Ὗ Ἔ  -π-“Ποο -Ξ -- 

Βα, ΤΥ ν. 1019---1028 ΞξΞ Απί. ΙΝ νυ. 1024-- 1028. 

ΠΝ. - Οὐτοον, προ Ξτ τ οὐ 

«-ιοὐὁἍὐὁ--ϑ’οοὖ -- ,. - 

--͵΄͵ο --ὸὺ -- ὁ - ε 

ΠΩ -- ,ποποπ|ο 95 

ΕΞ ΑΕΓ προς μησ τη 

ΟΟΥΓΙΘΟ 8. 

Αἃ ν. 59 1. ὅ 1686 : εὐὔνεδος. --- Δ ν. 142 1. 2 1668 : οἱ δὴ. --- 
Ν. 251 ροϑί ὅμιλον νίσραϊα ἰηίθυραηρθ. -- Δα ν. 288 1. υἱψίπηᾶ 

616 : μάλιστα. --- . 841 8616 : ἀντ. α΄. --- Υ͂. 846 1666 : ἀντ. α.. 

-- Ψ. 868 ἄο]6 : ἀνε. β' -- Υ. 868 Ι686 : ὅτρ. β΄. ν. 869 αντ. β΄. 

-- -σ. 880 1666 : ὅτρ.γ΄. Υ. 890 ἀντ. γ΄. -- Υ͂. 060 γοτῦὰ Ζεὺς 
, { 

ἐπιχραινέτω δ ν. 54. γοίογθηᾶδ. --- Αἀ ν. 699 Ιθρ8 : μῃ τρεδαιτέ 

γιν Μ. --- Δᾷᾶ ν. 880 1. 4 ἰθρ6 : περιχαμστὰ. - Ἷ,. 914 ΙἸορθ : 

ἔστι. 

-»»ϑϑ τς Ἐεες- 

Οἰηθαθ, νρῖβ ὟΝ. ἈΚ ΟΦΙ16.. 



πλυῶῖν. - 
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λυ Ὡς ἧς τ ; 

σεπτὴ ΓΝ γῆν εν: ΝΕ! 

ΠῪ ΓΤ ΡΝ ᾿ 
τὰ 



ΑἘΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

ΘΌΑΙ ΒΌΡΕΒΕΒΌΝΤ' 

ἘΠΔΟΘΕἊΒΕΛΕΗ,. 

νυ, ῬΕΘΤΟ ῖν. 

ΡῬΒΒΔΑΒ, 

ΒΈΕΘΒΝΒΙΠΎΥ, ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΚΙΤΙΟΑΜ ΒΤ ΕΧΕΘΒΤΙΟΑΜ ΑἸΜ]ΈΕΟΙΤ 

ΒΕ ΝΕΒΕΟΥΝ ΨΨΕΕΕΚ,. 
ΙΝ ΒΑΟΙΠΙΤΑΤΙ ΠΤΠΤΤΕΝΑΒΌΜ ΜΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΡΕΒΒΟΚ, 

ΑΟἸΗ͂ΒΑ ΙΒ. 

ΙΜΡΕΝΒΑΚ ΕἜΟΙΤ 1. ΕΤΟΚΈῈΝ. 

ΜΟΘΟΘΟΘΟΙΏΧΥΙΙ. 



γχ-- 

ΔΕΒΟΗΥΙΙ 

ΡΙΠΙΙ ΝΑ ἢ. 

ΒΕΘΕΝΘΤΠΤ, ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΒΙΤΊΟΛΜ ΕΤ ΕἘΧΕΘΕΤΊΟΑΜ ΑΨ ΈΟΙΤ 

ΠΕ ΝΕΕΕΟΤ ὙΨΕΕΕ,. 
ΙΝ ΒΑΟΌΠΠΤΑΤΕ ΠΙΠΙΤΤΈΒΑΒΙΜ ὙΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΚΟΡΈΒΒΟΝ, 

΄΄-““α«αλααασαλσσον 

ΑΟἸΘΒΑΒ. 

ΓΙΡΈΝΒΑΚΝ ΒΈΟΙΤ 7. ΒΤΟΚῈ Ν. 

ΜΌΟΘΟΟΘΟΙΧΥΊΙΙ. 



“ων 
ἄν “- 



ΔΑΕΒΟΗΥΙῚΙ 

ΩΥΔΕ ΒΌΡΕΕΒΌΝΤ 

ἘΠΒΛΕΟΘΕΙΒΕΔΛΔΕΝ. 

ΝΟΙ,. ἢ. 

ΝΕΡΤΕΝ ΟΟΝΤΗΑ ΤΗΒΒΑΝ. 

ΡΒΟΜΕΤΉΒΙΝ. ΒΌΡΡΙΙΟΕΝ, ΡΕΗΜΑΒ. 

ΒΕΘΟΕΒΝΘΌΙΤ, ΔΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΒΙΤΙΟΑΜ ΕἸ ΕΧΕΘΕΤΊΟΑΜ ΑΠ9ΈΟΙΤ 

ΗΠΕΝΒΕΟΥΟ ὙἘΙΕΙ͂,., 
ΙΝ ΡΒΑΟ ΣΤᾺ ΤῈ ΠΙΤΤΕΒΑΒΌΜ ΨΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΒΟΕΈΒΒΟΗ. 

ΑΟἸΒΒΑΕ. 

ΙΜΡΕΝΒΑΝ ΕΈΟΙΤ 5. ΒΙΟΚΈΕΒ. 

ΜΌΟΟΟΙΧΨΤΗΙ. 
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ΡΕΦΡΑΤΙΟ. 

Ρεγϑαγμηὶ [Δ Ὀυ]α ἰοία ἴῃ γΘΌιι5. ΓΘΟΘΗΒ. ΤΠ ΘΠΊΟΙΔ6 

νογβαίαν : λίμοιιδ οἱ (ὐζατιοιι5, ατι85 πϑ οἴη 118. ΒΘ 8 8 

ΘΟΙΏΠΉΪΒΒΔΒ 6586. ΟΟΥΟ ἰθβ 010 οοηβίαί, δα τηνίῃϊοα 

βρθοίδηί. ὁπ ἰγᾶροθαϊδθ αππιπ ΠΜ]]0 ΔΙΡΊΙΠΗ ΘΗ 

ψΙΠΟΙ]0 θη 6 ΥἹ ν᾽ ἀθυθηΐαγ, ᾽ν ΘΙ ΟΚοὺ θὰ απὸ ρο]]οῦ βαρἃ- 

οἰζαΐθ πονϑπὶ ὁοπ]θούπ απ ργούα Ὁ ἸΠρ᾿ΘΗΪΟΒΙΒΒΙΠΉΔΙῊ 1). 

ΙΪῃὴ ρα πηι ἴαραϊα ῬΒΙπθιιη ναΐθη βίαίαϊς Π ΟῚ 

ΒοΙη ΑΥΡΌΠΑΙΙΒ ΠΟ ΡΟ Τηᾶγ6 Ἰποορηϊιτη ἀΘΠΊ0Η- 

Βί 8556, 5664 ΘἰϊδΠ) ΡΥ αΊχῖββο Ὀ6]]πτὴ ΤΥ Ο] πστη οοίογδ- 

46 αιδθ γ}}}015 ροβύ ΒΘ 15. Αϑιδηὶ Ἰηἴθι οὐ ΕΠ ΟΡ δὴ 

οου δια Θχογίαγα θϑβθηΐ. [Ι͂ἢ δὰ δυΐθηι ἔδθυϊα απδθ 

Ῥουβαβ βθαιθθαίαν (Ἰδιιοιση, ἀδθηοηθτη 1ΠΠπ1Π0 ΤΠ ΔΥΙΠΠΤῊ 

ΡΘΙ οπηηϊα [ἰτούὰ ναρδηΐθιη, ΑΠΕΒΘάΟΠ]5 ΠΔΙΓ 5856 ατι88 

ἴρ86 1ῃ ἼΟΠ]Πα νἹαϊδβοῦ, ΒΘ] τὴ Ὁ Ἡϊθγομθ ρϑϑίμμῃ οἱ 

ἢ ὙΘΙοΚουῦ, Τρίϊοφία Ῥ. 470 β8η6ᾳβ. Ναοβίγα, Ρ. 176 544. 

ὕεδεον ἀϊε Ῥογβον ἐἰθς Αδϑολῃΐις ἴθ ΕΠοίη. Μπδδι 1881, Υ ρ. 204 

864. οὐ ἴῃ Κιεῖηα ϑοἠνβοη ΤΥ ν. 145 544. 
7 



ΥΙΠ 

Ραρηδιη ΗϊΘΥθηβθ, απ (Οὐδ ΠρΊΠΙΘη565. ἃ ὥὄγγα- 

ΟἾΒ115. [5] βαηΐ απὸ ἰοηροῦο ΧοΥχὶβ οορίαθ 80 Αἰμο- 

ὨΙΘΏΒΙ 115. ΒῈῸΡ ΘΓ ηΐαν, [Ιἰἀατι6 ἩΠΠ]ΟρΊαΘ ΔΥρ ἢ τη 

ἔπι556 Οὐδθοουυπη 46 ὈΔυθΥ15 γοαῖαβ νἹούουαβ Δ δῃηξ- 

αυΒΒΠῊ15. 146 ἐθιηρουθι5. ἀβάπιθ δα ροδίαθ δθνιτη. 

Αἀδαρυϊαστηΐ Ὑν  Ιοκοσο ὦ. Ο. ΜύμΠον 52, Βουη- 

Βαγάν 5) ΔΠ1|α τ απἰ Π15. Πἰζου!β βἐαἀθηῦ ποθὴ ρῥδαοὶ, Πὰ- 

Ὀοίαπθ ργοΐθοϊο οομπ]θοίπυα 114 απὸ Ρ]δοογ οἱ βυῆταρια 

5101 ΘΟΠΟΙΠ ΓΘ Ροβδις. οΙοθαπς θη πὰ ατᾶθοὶ γ6- 

ΟΘηΐθ5. ῬΥΙΒΟ ΒΟ 16. ΤΠ ΘΙ]ΟΥἃ5. ὈΘ]]ουτπη 4πδ6 οἴσὴ ΑΙβῖδθ 

ῬΟΡαΪ 5. σοββούδηΐ δ νϑίθυθηθ ααδηάδπηιὶ 5: πη] αΐθῃη, 

απ] 84 ἐοῃΐθμη ὉοΙμΙηπη6 πη, γοίοστο. Ηοο οὐ Ηρτγο- 

ἀοἱ] ργοοθιημαηι οὐ Δ.ΠΒ οροῖᾶὰ απδθάδιη ἐθβίδητξαν. 

ΑΘβοθυ]ὰβ δαΐθιῃ 15 οὐδὺ 41 γ65. ΙΟΟῚΒ. ΓΘ ρΡΟΥ Βα 16 

ἀἸβ] αποΐαβ τηθηΐθ ΘΟ] ΘΟ οὐ πίθου 56 ΘΟ] Πραγ6 διηδυθῦ. 

Αἀά4ς ιοά ἤτππθη Ηπηθιὰβ τποτηογαίαν ἴθ πος ΟἸδποὶ 

ἐγαρυηθηίο 5) : 

Καλοῖσι λουτροῖς ἐκλελουμένος δέμας 

εἰς ὑψίκρημνον Ἱμέραν ἀφικόμην. 

Τοηϊαπθ βου ρίου 5. Δη 4105. 5101 ἰοδῖθβ δάνοοδν ΥΥ 6]- 

ΟἸκου, Αὐιβίορμῃδηθίη, οὐ]. νϑύδιιμη ΡΘΙΌΡΒουηι, 46 

απο ᾿ηἴἶα αἸοδηη, οομ]θοίαγα βιὰ 1ΠΠπιβύγαυθ οοηδίι5. δ: 

Αὐϊβιοίθ θη, απο ΑΘΒΟΠΥ ὑπ] ΟΡ ΔΙ ΥΘΒΡΊΟΘΥ 6. Θ0Η- 

3 Ὁ, Ο. Μάϊον, αἰὀείνῳ. Ανφοίφον, 1821 μ. θ66 88ᾳᾳ. Οἰδολιέοἠίε 

ἄἀδν' φγϊοοὴ. [ἰογαίμν 11 ρ. 84 566. 

8) ΒρουηΒαγᾶγν, Οἰγμηαάγὶδ5 ον φνϊοοῖ. λον αι", 11 Ρ. 109 564. 

ἢ; 1 

4) Αρυά 5080]. Ρὶπά. Ργίῃ. 1, 152. 



υ. 

ΙΧ 

ἰθηα ἴῃ Ῥοοίοδο ὁ. ΧΧΠΠ, τὉ] τὸ5. θοάθιη [θη ρο Ὁ 

ϑοβίδϑ ῬΟβθ86. ΠῸῚ δα ΘΠ 61 ΔΟΙΟΠ ΘΠ ῬΟΥΙ ΠΟΙ Ὁ ΘΧΘΗῚ- 

ῬΙο ῬΓΌΘΙΙ ὅδ] υ 111 οἱ Η] ΠΟΘ Θἢ5815. ἀοοοίαγ. 

ΑΠαυδηο τη ρουηονθῦδηῦ οὐ παθὺ δύραηθηΐα 

ΡΥΟΘΔΌΠΙΟΙ Ἔχρ]οαΐα οἵ βυχσηπηδ ΤΠ ΔΡΊΒΙΓΙ ΤΩ1}1 ἋΠ]Θοὐϊ5- 

ΒΤ ἴῃ 15 ΥΘθυι5. δαοίουιαθβ : πππῸ ἔαίθου τὴ6 ἴῃ Ηου- 

τη 8 1 5) ΘΟΙ6π|6 α11 ΑΥ̓ ΘΙ ΟΚΘΥῚ τ 065 ΠΡ ῸΡ δι ηΐ 

οαϑ ἃ, ὑΥΔΏΒΙΧ6. 

ἘΠ ρυϊπασση αὐ!άθηη, αατπη ἄτιοβ ΟἸδίιοο 5 ΑΘ ΒοΠΎ ΙΒ 

ΒΟ ΡΒου, Μαυϊπυση οἱ Ῥοίῃιθηβθιη,, ἀπ δΟΥ 1 τσ [α- 

Ὀυ]α οὔτ ῬοΥβὶ5 δοίδ 5. [1011 ῥ᾽ ΥΩ ἴῃ ῬοίΠΙΘΗΒΙ 

οομβθηθ πη. θα οοάοχ Μραϊοθιιβ, ΟἿ πη ΟΡ ΠΏ 

οὐ δΔη α ἸΒΒΙΠΉτ15, ΒΡ Ποἴου (ΟἸδοῦτη τοι, οὐ θα θϑί 

γοοαθυϊοσι Ποντίῳ οἱ Ποτνιεῖ ϑιυ πα Ἂο τὖ ἔδο1]6 

ἃ ΠΌΓΔΥΠΒ. ῬΘΙΙΩ ΔΙῚ ρούαθυῦ, ΠΏ Π10. ἰοθοὺ 4110 ρϑυτατι- 

ἰαΐα, 5:η 5). ὅπο Ἰριθαγ 5101 1016 Δ ΘΙ βυπηρϑι 

Μαυϊηυστη (Ἰδποιπα ἰουταη ἤπ]ὰ8 ἐπΠ]ορίαθ ἔτ] τὴ 

ἔπϊθ56, β᾽ αυ 46 ἐγαροθαϊα οὐαί ΟἸδποιβ Μανηβ. Αἱ 

ἤοο ΠΟῸῚ 50] πτη ἀπθιππὶ οϑῦ, 564 ἃ ΨΘΙῚ 51Π}1}1 ΠΙΤΉΠΠΤΗ 

ααδηΐαχη Γθοθα 1. Ναη ΟἸδιιοῖ νοὶ] ἔρια 6Χ ΠΟΙΉΪΠ6 

ΤΠΟΒΙΓΟΘ 6 ΤΠΔΙῚΠῸ Πηϊχί ΔΌΠοΥΓοὐ ἃ ἰγαροθαϊαθ αἸρΏ]- 

ἰαἴΘθ. Νραιθ ποὺ τΐὰ δἰθναι! ροίοδί τὖῷ Αϑβομν ατη 

Ῥαΐθιηιβ ἴῃ ΟἸδιιοὶ ρουβοπὰ ᾿άθὴ 5101 ῬΘυ ΤΏ 51586. απο 

ἴη Ιοηθ ἔδοϊί, ααδιη αασπ ἴῃ ΌΡΡΙΟΙΡιιΒ, ν. 08, αἹ- 

5) Υ. Ηογιηδηηὶ ἀἰδϑουίαίοηθη 46 Αθβοῦν! ΟΑἸδποῖθ, Τὐρδβῖαθ 

1812 οἱ ἴῃ Ορυβοῦ δ ΠῚ ῥ. ὅ9 546. 

5) Ξιφίρου λιμὴν, ΘΟ} 8 τηθη  οη 6} ὁΧχ ΟἸάαοο Ῥοίμῃίθηβὶ δϑῇοσγί 

Ἠοβυομΐμ8, βίηθ ἀσθῖο τϑοίθ δα Μαγΐηνι γϑύα] Ἡθυηϑηη. 
7, 



Χ 

χίδβοῖ μιξόμβροτον βοτὸν, ἴῃ Ῥτοιμοίμοο, πδὶ πο δ 

θοῷ νορὰ δοιθπαδ, 564 ᾿ρϑὰ ἴῃ βΒοθηδπὶ ᾿παπιοθη ἃ ογαΐ, 

ΘΟΥ̓ΠΕΡτ5. ΤΓΟΠΠ νΙΓΡΊηΘἃ 6. ΠΡ ΟΒΙΠ5 ΠρΡΌΓΔΘ τ ΠΟΘ Τὴ 

βρη ἤοαν. (ΟΟἸδιιοῖπλ ν ΓῸ ἴῃ ἰρ58 ἔαθια οα] 5 18. οὐαὶ 

ΡΘΙΒΟΠδ ΡΥ ατῖα ἀγϑρωσοειδὲς ϑηρίον νοοαν 7), οἶπδ- 

41 βρθοίθιη β᾽ῃ ρα] υΘ. Ὀ] ΟΣ τ 5. ἀθβουρβιῦ, ααοαά ἃΡ- 

Ρᾶγοῦ 6Χ 15 {γαριη θη : 5) 

Δαῦλος δ᾽ ὑπήνη καὶ γενειάδος πυϑμὴν. 

Κόγχοι μύες κώστρεια. 

Ηδθο θηΐϊπὶ απὸ ϑβρθοίθηΐ ἀοοθὺ Ρ]δίομιβ ἰοοβ, ἀβθ 
[ἀὲ , -" 

Βϑρυθ]. Χ ρ. 611 Ὁ : ὥσπερ οἱ τὸν ϑαλαττιον ΓΓλαῦ- 
« - 2 2Ὰ Ὑ « , 2 -»ν» ἔ Ν Ἵ 

χον ὁρῶντες οὐκ ἂν ἔτι ῥαδίως αὐτοῦ ἔδοιεν τὴν αθ- 
{ Ν « , Α - Ἶ 

χαίαν φύσιν, ὑπὸ τοῦ τὰ τε παλαιὰ τοῦ σώματος μέρη 
Ν οἰ Ύ ᾿ Ἀ ! 

τὰ μὲν ἐχκεκχλασϑαι, τὰ δὲ συντετρίφϑαι καὶ παντως 

λελωβῆσϑαι ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἄλλα δὲ προσπεφυκέναι, 
ὕστρεα τε καὶ φύχια καὶ πέτρας, ὥστε παντὶ μᾶλλον 

, Ε ! ὉΝ τ 7 ! ἐόν. 
ϑηρίῳ ἐοικέναι ἢ οἷος ἣν φύσει. ΟΥ̓́ΔνΙΒΒΙΠλιιπ δυο 

ΔΟΟΘΙς Ἰπ1οππὶ, αποα βαίνουσι ἰαϑοῖνια ἴῃ (Ἰαοο 

ηοΐαΐαη {π|5886 οοηβίδῦ 5), ᾿ἰῴ4πιὸ 18π| (ὑδβδιιθο- 

1) ῬΒυγμΐομαβ ἴῃ ΒΘΚΚ. Απ. αὐ. 1 Ρ. ὅ, 21 : “᾿Ανϑρωποειδὲς 

ϑηρίον ὕδατι συζῶν᾽ ἐπὶ τοῦ Γλαύχου ἀναφαγνέντος ἐκ τῆς ϑαλαδόης 

Αἰόχύλος. 

8) Εΐγιη. Μ. Ρ. 280, 4 οὐ Εἰαδίαίῃ. ρ. 214, 24, 00]]. Ῥαιβδῃ. 

Χ, 4, 1. -- Α(Βοη. Π|, ρΡ. 87 Α. 

9) Β0Πο]. ΤΒθοοῦ. ΙΥ̓͂, 62 : Τοὺς σατύρους ἀκρατεῖς οἱ πλείονές 

φαύιν, ὡς καὶ τοὺς Σειληνοὺς χαὶ Πᾶνας, ὡς Αἰσχύλος μὸν ἐν 

Γλαύχῳ, Σοφοκλῆς δὲ ἐν ᾿ἀνδρομέδᾳ. Ηδοοὸ δὰ αἰδαουαιη Μαγμαπι 



ΧΙ 

ηπτη 10) τηονογαῖ τὖ ἤδηο Δ ϊαι σαν τ οῖΒ Δἀπυ πη οΥγοί. 

Βδοίθ. Νδηι βα υΥἹ ἴῃ Γαροθαϊα ΠΟ [8 0116 ΘΟΙΩΤΉΘΙηΟ- 

γαηδαν 11), οὐ ἸοοΒ ΔΡΎΘΒΕΒ, ἤρτια Ὠ]ΟΠΒΕΓΙ ΠΙΔΙΊΩΙ; 

απο ἃρίθ ΟΠ ΒΘΙΏΠΟΓῸ ΟΠΟΥῸ ΟΟΙΩΡΟΠΘΌαἴαγ, ΟἸη ἃ 

ἀδηίαθθ δὰ ἀγαιηδ βδίσυϊοσμη οΟμν Θηϊηΐ. 

Ηδθο 51 γϑοῖθ αἰϊβριυίαῖα ϑαηΐ, βϑαιάταῦ τ αἰΐογα 

θαι απδθ οὐπὶ ΡῬοΥβῖΒ ἀοοίαθ βαηΐ ἰγᾶρο θα! ΠῚ 

Ῥοίῃϊθηβὶ5 ΟἸδιιοιιβ ἔπους, οὐ) 5 ἀγριπηθηθιη ἃ ΡΥΟΡῸ 

(δὰ ΝεΥρη αφϑοΥρ. ΠΠ, 2601) ΘΠΔΙΥΔΙ ΟΧ 60 ΘΈΘΙῚ 

116 οχοιαῦ ἴθϑίθ ρϑυβριοῖϊανυ. Ναιγαῖ δυΐθη : Ῥοίῃηϊα 

αὐ05 οϑὺ Βοθοίϊδθ, Ὁ] ΟἸδιιοβ ϑΙβυρηὶ Π]Ππ5. οὐ ΝΜ οτο- 

ἰάθο γϑίθυαπίαν, ααοα Ῥοίηϊθηβθιῃ ἰγαροθάϊδιη {π|886. πο Δι ἱρ1- 

ἴγ. ϑορΒΟΟ]18 Απᾶτοιηθᾶδιη, ΠΟῺ το ΠῸΒ. ἀαδτὴ ΑΘΒΟΏΥ ΟἸ]ΔΟα τὴ 

Μαυΐπυτη, ᾿πΐθυ ἔθ 1848 βαύγυϊοαβ ΓΘρΡοη θη απ 6858 νᾶ] 48 ρυορ 116 

ΘΒ, Ὡθαὰθ ογδὺ οὐὐ Βυυποῖκιο οὐἰδοὶ γθοθηίζοσθβ ΟὈ]ο θυ θηζαυ. 

Τιοουβ 80] 1 αγῖ8, πο ΒΟ ΟΔΘ465, ΥἹΥΡΊΩΪΒ Ρα]Ο τι ο Ἰαβοῖν 5 

(ἀκρατέσι) ΒΔΟΟΙΙ οουμλ 5 Θχροβιΐα Πνταϑηῦ δυρυτηθηΐι πηι Χχ βαίγ- 

ΤΟΡΌΙΩ ΟΟΙΠΙΠΘΙΠΟΥ ΔΙΙΟη 6 ρΘύϊαχη ; δία 1086 ὙΥ ΘΙΟΚΘΥ ἴῃ Θχιμηϊἃ 

1114 46 ἀγδιηδίθ βαίγυϊοο αἰββουναϊίοηθ ϑορῃοοίθιη ἀοοαϊν ἀτηδίογία 

Βαίγγουιτη δυρσαμηθηΐα δάδτηαθθθ. Αοδοθᾶϊ ᾳφαοᾶ Απᾶτομπιθᾶδ χοι᾿- 

ρείον γοοδθαύαν, 1. 6. Ποϑίϊα α18}18 ἴῃ [θϑίο χουρεώτιδος ἀἴ6 οτγ1411- 

θὺΒ ἴῃ οοθηδιη δι] δριιὰ Αἰ Θηΐ θη 888 Βο]οραὺ (Η 65 υοῃ. ν. Κουρίον). 

Νϑο ἀυθῖίο «αΐῃ οοτΐαμη 8 ραγρατζα ἐἰϊποίπμπη ἴῃ βαὐυυΐ ἀοΥδο 

αἰοαίαν μοο ἔγαριηθηΐο : ἰδοὺ δὲ φοίνιον μασϑλητα δίγονον, ἀθ 

αὸ τοοίθ Εἴγιη. Μ. ρ. 272 : οὐ μόνον κατὰ τὴν βαφὴν ἦν τοιοῦ-- 

τος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῖ αἵματος ἐκέχρωστο. 

10) Οαβδιθοηιβ, 46 βαΐγυ. ροδϑὶ, Π, ὅ. 

1) ὉὉπίουμπι, πἰϑὶ [4110Υ, Πα 8 τοὶ Θχθιηρ!αη δχϑίδὶ ἴῃ Επιν]- 

ΡΙα18 Βδοομδγιτη ρᾶτοᾶο, ν. 180. βοᾷ 1ᾶἃ οβδὲ πυὐὰβ ἐγαροθᾶϊαθ 

ΔΥΌ Θηζπ), τὖ ΠΘΙΠΊΪΗΣ ΤΪΓΠ ΥὙἹΟΘΥΙ ἀθροαί, 51] ἴθ θᾶ Βϑοοῆὶ 

ΘΟΙΑ Τὴ, οὐ αὐϊᾶθπ) β'η6 ρΥΟΡΓΟ, τπθητῖο ἰ) οἰ αν. 
7 



ΧΙ; 

Ρ65, ὖ Αβοϊοριδαθε ἴὴΏ Τραγῳδουμένων ἰῦγο ὈΥΤηῸ 

αἰΐ, Παριυι θαθαβ, 4πὰ5 δάβαθνογαῦ μυσηδηδ, ΟΔΥ 6. 4161, 

απὸ ΘΠ ΡΙ 15 Ἰῃ Πποβίθηῃ που οηὐ οὐ ρου] οοβαβ. Γρβίχης 

ααΐθιη, οὔ Δἰηθηΐα Ἃοἴθοιββοηῖ, ἀθνογαγουιηῦ ἴῃ 

[415 ἐπποΡυθα5 Ῥοαο. Ηδθο ορυθρῖθ ΘΟΒ ΤΉ ΠΕΣ 

[θυ] αθ τ 4115. Π15 15) : 

᾿γων γὰρ ἄνδρας οὐ μένει λελειμμένους. 

Ἔφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα καὶ νεκρῷ νεκρὸς, 
γ , 

ἵπποι δ᾽ ἐφ᾽ ἵπποις ἦσαν ἐμπεφυρμένοι. 

τ , , Εἷλκον δ᾽ ἄνω λυκηδὸν, ὥστε διπλοοι 

λύκοι νεβρὸν φέρουσιν ἀμφὶ μασχάλαις. 

416. ἀὐριχηθηίη απ ἃ. ἴθι βρουβθθ ἰομρ6 

αἸβ᾽ απούμμη 5 13), Θδηι οἃ απὰθ Τηὐ6Υ ἤδη οὗ ῬΥΙΤΉΔ ΠῚ 

{{ΠΠΟρίας ἰγαροθαϊδπι, ΡΠίπθιη, βἰαίαϊ αν Ὑϑυατα Θ0ῃ- 

Τπηοῖῦο Ἰηῆττηο ἔπηάαιηθηΐο 1] Ἰη ο]Θριταγ. ΡΠ ΠΠΟΙ 

4ποα πηϊοῖμ οχϑίδς ἐΓαρηηθηζαμι 13), τὰ Πα ΟὈΒΟΙΙΘ 

Ὠ]]56Ὶ ἦς ΗδυΡυϊδιῖη Πρ οΥ απ δαῦθ απ 6 185 ΘΟ ΗΘ : 

15). Ὗ, 56}0]. Ρ]αΐ. ὑζδίν]. ρ. 870 Βοκίου; 8010]. Επιν. Ῥποθη: 

1194, 6011. 560}:0]. Αὐἱβίορῃ. δῃ. 1400: 5680]. Κη. Ηοαι. 11. ΧΠΠ, 

198. “ουθϊατη {γδριηθηςαη Β᾽ ΠΡ ]1 Οἱ ΟΣ 6 Χχ ΑΘΒΟΠΥ ΟἼδαοο δου αΓ, 

ΒοϑΙααα ἔγαρτηθηΐα ἈΡΡΟΠΘΥΘ 11] αἰ ηθί. 

18) Βοιηηΐα ΘοΥ. (αἱ Ῥοίηΐθηδοπαι ΟἸδαοαα ἃ ργοθὶἑατη 

ΡΙαΐδθθηβο βρθοίδββθ ορὶ ηδηθιγ ἢΘ0 ΓΘΙΘΥΤ6 ἢ60 ΓΘ 6116 Υ6 ἴῃ δηΐπηο δύ, 

Ὁ Ὑ, ΑἸἰμόμ. Χς 421 Β' 



ΧΙΠΙ 

Καὶ ψευδόδειπνα πολλὰ μαργώσης γνάϑου 

ἐρρυσίαζον στόματος ἐν πρώτῃ χαρᾷ. 

106 τϑαυῖθ οχ Ῥουβδυαηι ἔαθυ]α ΘΟμ] οἴ 81 [Δ Θ6ΓΘ, 

ἐθιηθυϑυτη νἹἀθίαν. Μοιπογδηΐίαν αυ!ἀθι νϑίογα 4886- 

ἄδην ογϑοιΐα, ν. 124, ααδ8 οὔϊδιη Ηθυιηδηηιβ δα Ρἢ]- 

πϑῦτη γϑία!Π. Αἵ 1185 ἐθιηρ ον 8 ΟἸηηΐϊα απ86 ροΥ γα 

οὖ τηΘΙ 0.11 δοοιάθραηΐ οὐδ ]!βΒ ρυϑθαϊοία {1556 

ΟΥΘαἀθ δηΐαῦ, ἤθαὰθ ΟρβΒ οἵδὺ αὖ θοῷ αὐδ6 ἰοοὸ 1110 

ΠΥ ἀπθγα 5ρηϊΠοαῦ 41|10 ἰοοὸὺ ἔβιπι5. οὐ δου ΔΕΠι8 

ΘΧΡΙΙοδΥθηΐαν, ΕΠ] βάθη οΘΠΘΙῚ5 δαηΐ ΕὐΘΟΟΙ: τη 8οτὴ- 

Ὡ1|5. νῖδᾶ {αἰαχουη δαριτα, δορί. 098 (110), χαογυιῃ 

ὭΘαῸΘ ἴῃ 1ρ88 114 ἔθυ]α ἢὖ γηθηΐο, ἤδαπθ ἴῃ ρ86- 

Θ,οββᾶ ἰγαροθάϊα Οὐδ αρὸ ΠΘΙῚ ροίογδί. 

ΕΠ ΤΟ ΘΙ ΡΙΌΡΔΟΙΠ αίθιη μαροῖ ΥΥ 6] οἰκουῚ 

οοπ]θοίαγα δ ΡΒΙηθυμη {γα θη Π15 απᾶθ ἴῃ ΑΥΙΒΙΟΡΠΘΗ15 

Πδηϊβ, ν. 1028, 4θ Ῥϑυβὶβ. ἀϊοιῦ Βϑοομαβ, 

Ἐχάρην γοῦν ἡνίκ᾽ ἀπηγγέλϑη περὶ “αρείου 

τεϑνεῶτος, 

ὁ χορὸς δ᾽ εὐϑὺς τω χεῖρ᾽ ὠδὲ συγκρούσας 

εἶπεν ἰαυοῖ. 

Νϑι τί οοποράδίαν ἰοΐδηι {ΟΡ Δ ηϊ, 51] υ] ἀθὴ ἀΥρ- 

τηθηἱ ρογρϑίυϊαίθ οοΠϑθυθθαῖ, ΡΘΥΒΑ ΠῚ ΠΟΙΏΪΠ6 ΘΟΙῚ- 

ῬΥΘΠΘΠΟῚ ΡῬοία]556, ἐδιηθη ΠΟῊ 1ΠΓ6]]ΘοΊ τα] οατ ἴῃ ῬΠΙΠΘΙ 

πὰ Ῥουβασιμ ΟἰΔα τ. σέ]! 115. ἸΟΟΌ μη 1Π5ΙΡΏΘΙΩ, [ΠῚΠῚῸ 

᾿ἀη Ἰοσυση ΠΟΥ ἸΔΟΥΒ 1) 4711, αὖ αἱ πομ ἴῃ [6|]0, 

864. ἀο.1 ἴῃ Τρ δὲ ἀθοθββοῦῖ ΒΠΠππηαπιθ θα που 



ΧΙΥ 

ὐὐαθοὶβ θὔϊδηι ᾿πέοβθογθιῃ 15). οὰ νοῦρᾷ 1Π84, απ8θ 

ΠΘΠῚΟ ΘΟΙΠΙη0 46. ΘΧΡΟϑι 15), οοΥγαρία Θ586. ΠΌΡΘΙ 888- 

ΡΙοαΙ ϑαπύ νἹ ἀοοῖ. Εὐ ἴῃ ΠΟΥ ἴθ οὐ θυΒ αασπας 

Ιοραῖπν ἡνίκ᾽ ἤκουσα περὶ Δαρείου τεϑνεώτος, Μοίποῖκο 
δα! ἡνίκ᾽ ἰὰν ἔχλυον Δαρείου τοῦ τεϑνεῶτος ; ίη- 

ἀοτῇ, ρδάϊο ποάσπι ργϑθοϊ ἀθηβ, οοη]θοίασϑμι ῥγοία ὺ 1) 

ἡνίκα φάσμ᾽ ἐφανη Δαρείου τοῦ τεϑνεῶτος. υογυτη 

αἴθγαπθ ἃ ΤΟΥ. βουρίαγα 0851 ἃ Γπηἀδηηθηΐο οἱ]- 

[ἴοο ρῥτοίθοϊαβ οϑί. Αὖὐ νυϊραία ὑἡγίκ᾽ ἀπηγγέλϑη τοὶ 
. . . . . . . δι" ᾿" 

ὉΠΪ15. ΘΟΑΙΟΙ5. τΘΟΘΉΠ5. δοίουαῖθ ἰδ 1, 564. ΒΟΒΟΠΟ, 

δηθαθο : Ἐν τοῖς φερομένοις Αἰσχύλου Πέρσαις οὔτε 

Δαρείου ϑάνατος ἀπαγγέλλεται οὔτε χορὸς τοῖς χέρας 

συγκρούσας λέγει ἰαυοῖ. Ἡϊης ραΐος ΠΙάγγαατη ᾿Θρῖβ88 

αὐ ναϊρὸ οαϊίαι, οὐ ΠΡγουιπὴ ἡνίκ᾽ ἤκουσα 6558 ᾿πέρυ- 

Ργθίδιηθηΐαμι 11 Ἰθοῦοπὶ δα βουρίαμη. Δα ἀϊβουθηάαβ 

16) Α446 «ᾳποᾶ ριδιλιηδῦϊοὶ ρυϑθοὶ (8]18, 81 1 ῬΠΪΠΘο 1Θρ 1 58θηΐ, 

Δ ΠΠαβίγαπάπτη Ἰοσσπὰ ΑὙἰδύορπαηθατῃ Δα Πα Ϊββοπῦ. θηβιῦ ΠΟ 

Ὑ ΘΙΟΙκοῦ, απὶ 60 οοηΐαρι (Κίοῖθο Βοιρί θη Ὁ. 111) αὐ ΡΒίπθαπι 

᾿ϑηατιθ ΟἸδποῦα Μαιΐματη ὈΙάγι ἰθιηροῦθ ͵8πὶ ᾿ἰπίθγο 1880 

βίαίαοτοί. Αὐ Πιάγηαβ δης ααϊογαμι ἱπίοι ργθύπατη ΑἸΘχϑη αν ΠΟΥ 

ΟΟΡΙ5. αἰοραίαν; ΑἸοχδηάγίαθ δαίθιη. ΟἹΐπὴ Θ χε 5886 μὰ8. ἔθ 188 

ἀθιποηβίγαῦ Παρτηθηίοσαπι αὰᾶ8θ 6Χ αἰαποο δῆδγιηαν ΠαΠΊΘΤΙΒ 

Βδῦ5. τηᾶρη!Β οὐ ῬΡΒποὶῖ ἄπο 41ο5 Αἰμθηδθιβ ἰαπάδαῦ συ υβα8. 

16) Ψ, Ηδυηδηη 1. 1. Ρ. 97 οἱ 408 Θομηηθιηοτα ὙΝ ΘΙ ΟἾΚΟΣ 

Ρ. 169. Θαΐϊ αἰΐαμη Ῥδύβϑιιπι Ὑθοθηβίοπθηι Δ0 ΑὙΙβύορμϑπθ γθϑρίοί 

βίαια απί, πο τοραϊδπί ἴῃ (811 ἀγρατηθηΐο [ΓΙ ππογίθηι παΠΕΪΔΥΙ 

ΠᾺ]10 ρδοίο ροίαϊβδθδθ. Νδ θὰ αὐϊάθμα, ἃ ααἱθὰβ δά γν, 888 ἀἰχί, 

[ταρταθπία δα ἀϊνουβαπι ἔἈθ]4 6 γϑοθηβίομθιη γθίεσσι ᾿ἰοθί, αα8 ἣἱ Μ,, 
τϑοθηβίο, αὖ οχϑίιτουιί, απο δα ρΥδηλ πη  ΟοΥ πὶ δθίδίθμι πόβος 

ρου πγανι, 

1. 1 ΡΒΠ]ΠοΙορο, ΧΙΠ ρ. 498 84. 



ΧΥ 

ἐδηΐαϑ ἰδιιατιθ. γϑίουθϑ ΓΟΡΠΙ ΓΘΠΘΌΥΆΒ 6. ὨΪΠ1] ΟΟΥ 

ΔΙ] αἰαΓα 6586. 56 η0|0; ἋαἸοδη) ἰδηθη απ τ] ἴῃ 

πιδηΐθὶ γὙϑηθιθηί, π6 ἀσύμβολος ἀϊδοθάδιη. Νοβοῖο 

ἃ ἴῃ βουιρίαγδ 4΄αρείου ἰαοαῦ ΠΟμμΘ ΠῚ ΠΠΪπ5 ῬΙ]ΠΟΙρτιΠη 

ΘΟ. 108 ἴῃ Ραρηδ Κὐ ΔΙ ΔΠΉ] δι ΟὈ1556. ΠδΥΤ ας ὨΠΠ 5 

ν. 294 5βᾳᾳ. ἘΣΧΘΙΗΡΙΙ οασθα ρΡΥορομδπ περὶ 4 α δάκου 

τεϑνειῦτος. 1)6 πος δηΐμι ἀπαγγέλλεται : 

Χὼ χιλίαρχος Δαδάκης πληγῇ δορὸς 

πήδημα κοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο. 

᾿Οοτηῖοο ἰαυοῖ ἴῃ ἱταροθᾶϊα Ἰοοπι ποπ 6886 δηϊπιδᾶ- 

γουθ ΠιηΔονί. Ῥοίαι Βδοομαβ ΑὐἹβίορϑηθιιβ Υἰ508 

οαρίαμα! οὐσδθα δῖος πητηθίαγο οἱ αἸ]αίΐομθβ ἀν ἄἅνια, 

ὁτοτοτοῖ, ὀτοτοτοῖ (ν. 200 544.)}, ατᾶ8 ααππὶ| ΟΠΟΙῚΒ 
Ἰδοῖαὶ Ῥουβαυυση οἰδάθ ἴῃ ππϊνούβιιῃ πη, γἹἀ1οα}6 

ΘΟΙηΐοα5. πᾶθὸ δα ὈΔΙΡΔΙῚ. οα] αβάδιη ἀπ015 τπουΐθιη γ6- 

ἔουγθ ροίυαϊξ. ΟἸηηΐηο ἰθηθπηασμῃ οϑὶ Υθὴ ἃ Βϑοοθο 

ΒΙρ: ΕΠ αν! δ (ὐγαθοουῦτη νἹοϊου δὴ Ῥ ΘΙ ΠΘηΐΘΙῚ : Π8ΠῚ 

605 γοῦθα ἐχάρην γοῦν 50) οἰ πηΐαν ΑΘΒΟΠΥ ἀϊοίο 

χοσμήσας ἔργον ἄριστον. 

ΗΙ5 δαά]ιοῖδη) ΘΧΟΌΓΒΙΙΒ ΙοθῸ ΠΟΠΠ1]186. ἀθ Ῥϑυβ᾽ οἱ β 

ρυα ΔΘΒοΠν ]υτ ΠΟΙ] 18, αὐ 5ϑ 8 νιβαμη οϑί ἢϊῸ 

ΘΟ Πρ οσ ααϑηι ρ6᾽ Δα πούδι!ΟΠ68 ΒΡΔΥΡΘΓΘ, 

ο΄ ΡρυΒΙΠ) Ποιηΐηδ {1018 ΡΟὐβδισηστη νοὶ απδίθαπου 

Ἰοοῖβ ἴὴΏ δὸ ἔδθυϊα Ἰοραηίαγῦ. ἴῃ ρϑγοαὶ ΔηδΔΡΘϑ18, 

ἃ αὐἰθυβ ἰτἀροθαϊα ΘΧΟΓΙΓΠ1), ΤΏ ΘΉΒΙ ΘΧΘΥΟΙΓΒ ᾿Τη8ΡῸ 

ῬΙΓΟΡΟΙΙα ἴῃ ὑπ ΟΟΠΡΘΒΙΒ οὖ Ο881 ΘΟΘΟΘΙΎΔΙΒ 

ΥΑΙῚΒ ΡΟΡυΪοσ ἀπουμηαθιθ ΠΟΙ, ατιὰθ 8010 

ἴρ80 ρϑυδρυϊησμη αποάάδηῃ οὐ θυ θαι τίου. Ἕ]ο- 

τοβαθ ᾿πϊὸ ΘΠ Δίου ΟρΡροπΙζαν ἴῃ πο ἔθ] 6 ΟΠ ΟΥῚ 

΄ 



ΥῚ] 

ΡΙδποῦμβ. ἰοῦ ῬΥΙΠΟΙΡῸΒ. ἀθβι θυ η 5. 481 τ ρθὴ ΡΓΟΠοΙΒ- 

ΟΘὨΘ ἢ ΘΟΠ Δ] οὐ δηΐ, Γθαἀθιηΐθη πο βθαααηΐαι. 18 0- 

ὉΠπΒ Β1ν 6 ΡΟύΠα5 ΒΘΟΌΠαπ8 ἰΟΟῸΒ. οϑὲ 15. 610 παμθα8. τ -᾿ 

ἔθυε χὰὶϊ ἀποσμι ῥυΔΘΟΙΡῸΙ οἵ απὸ ααϊβαιι6 ΠΟΥ ΒΒ ΘΘΠΘΥΘ 

Ρουϊουιηΐ (294-820). Ησϊο ἸΙοοο μοημα]]ὰ ἴηθ586. ἃ. ]- 

{Ὁ}, 4π86 ροδία, μ}}165. ϑίδιηϊηῖιβ οὐ ραρηδθ (ΘΒΉ8, 

1ρ86. νἱ ἀθυῖς. υδτία 84] ροϊοβί 1) 811 46 Ῥϑυβδυαπι 

ΓΘΡΊθ 5 ηδυγαίιο (144---{11).͵ 

ρα τὴ τού ΠΟΙ Β ΘΟΠΡΘΙ ΘΠ ααᾶθ ἔπους 

Ροξίαθ οατἃ 51 48 6115, ΘαΊΤΟΥΟΒ ΓΘΟΘΗΠΟΙΘΒ 46. 6]8 βάρ. 

0) νι ἀθηΐ ἀπθιζαγθ ; ουϑηῦ οἰπὴ 411 οἱ ἰθνιαΐθῃι οἵ 

ΠΉρΡΘΙΑΙ ἰοιηθυϊαῦθηι ΟὈ]]οογθηύ. ΔΌῸ δὸ ρᾶνίο βίδηΐ 

ΒΟΠοΙ βίο αἱ νϑυΒ 5 90 54. δὰ νϑῦθϑ Σουσισκχανης 

Πηγασταγων «Αἰγυπτογενής δι δουρβοναηΐ : τὰ ὀνόματα 

πέπλακε καὶ οὐκ ἔστιν Αἰγυπτιακά; ἰϊοτηαπο δά γουθᾶ 

πηγαῖς τε Νείλου γειτογνῶν «Τἰγυπτίου ᾿ἡρχτεὺς ᾿“δεύης 
καὶ Φερεσσεύης τρίτος, ν- 808 54., ταῦτα οὐκ ἔχϑι τὸν 

«ἰγύπτιον χαραχτῆρα, ἀλλὰ ποιητικῶς διαπέπλασται. 

ΔρΡΏΟΒΟΙΒ. οΥ ΔΗ ΔΙΠΟ05 ΑἸΘΧΘΗΙηΟ5, αὐρπ8 ΑθρνΡ- 

ἴδοι Ποιηϊηᾶ ΡΙΌΡ6 ποίᾳ οὐδηί. Νφὸ ἀθῃηθρδι! ροΐθϑέ 

ΘΙΓΆ556. ΔΟΒΟΠ 1 64] πᾶθοὸ ΠΟΙΏΪη8, 51 ΠΟ ΟΠΊηΪδ, δ 

ΟΟΥΘ. Ῥυϊοτα 1{|, ρτὸ Δορυρί5 παθαοῦ. ϑα ᾿πᾶθ 

ΠΟ βἰδιη) ΘἤΠοΙτ1 Θὰ Πομηἃ ἃ ροδία οοηβοία, 6886. 

Πδοῖθ θῃΐη ΔΗ ἀνουτουπηΐ νἱἹ ἀοοῦϊ, ἰοϑίο Ηογοάοίο 

ΝΠ, 90 54. ἴῃ Ῥουβδυύθπη. ΘΧΘΥΟΙΤα. ΠΟ 5018 ΟΠΘΙΠΟΙΙΘ 

ΡΟΡαΪαυθυ5. ργδθίθοιπμη {1886,. 564. ΥΘΡΘΠ] Β.ΠΏΠΊΟΒ 

ΟΟΡΙΔΥὴ ἀποθ5. δ ΡΠ] 5} ὁχ ῬΘΥΒ18. ΡΟΙ8- 

5πηπη) Μοάϊβαιιο ἀθ]ορῖθθο. Δοοθαϊ αποᾶ ἴῃ πλᾺ 8 

Αϑβοθυ αμη Πἰβίουϊοὶ βάθη ρυδοϑββο. ϑδιηηπης ἀθ- 

ΠΟΙ ΒΓ ΔΙῚ ΡοΤΘϑί, 



ΧΥΠ 

Οδουγγηῦ Θηϊη] ρα ρΡοδίδιη ποβίγαχη ἀποθθ ΠΟῚ 

Ρδιιοὶ ααἢ οὔϊαπιὶ ἃ0 Ηογοάοίο οομηθιηογϑηΐιγ. Αὐἱδ- 

ΡΒθυποὰ (Δ ρταφρένης, ν. 22) Τιγάϊβ οἱ ΜΙ γβιβ ρυδο- 

[ϑούπμη 1116 ἀἴοῖς ΥἼΙ, 04: Αὐβωηρη (ΠΠ]έμφιδος ἄρχων 

μέγας ᾿ρσάμης ν. 81; οἵ, 800. 9600) Τλαγῖ Β]αμι, Αϑίμι- 

ορίσα ἀποοῃ ΠῚ, 609: ὥγθηηθβὶβ ΟἾΠΟΣΙ (ν. 518) τηθα- 

ΠΟθιη ἰπ]ϊοῦ ὙΠ, 98: ῬΠΔΥπΟΙΙ (ν. 980) ΥἼΙ, 88 : 

ΑἸ ἄοβ (ν. 89. 818. 951) ἄτιοβ. πον, (ὑδϑρίιουτη 

ἄποθιη, ΝΠ], ΟἿ, ΜόΒΟΒ15 οὐ ΤΊ θη ργαθἔθοϊαχη, [81] 

δαχη, ΝΠ], 18: ΑΘΒΟΌ] Μαβιβίθβ ν 9] Μδβιβίγαβ (ν. 81. 

994) οδὺ Ηθγοαοῦ Μαρβιβίθβ, 140} ΕΠπ5, ΤΙ, 82, δαί, 

40 τηΔΡῚ5 ἸΠΟΠ ΘΠ, Μαβιϑίϊαβ, ϑαυϊζαχῃ 1116 ΤηϑρΊΒ ΟΣ 

Του Ιββίσητιβ Ὁ ΑὐΠ ΘΠ ΘΉΒΙ ΙΒ 1ῃ ραρηδ Ρ]αἰδΘθηϑὶ τη ρἃ 

ΟἾΠῚ ΡἸΟΥα οαθϑιιβ, ἃ ΡῬΘΥΒΙῚΒ ἰδιη θη ΟΠ 6 Ἰηρ ΩΝ 46- 

Ποίαβ (Ηογοα. ΓΧ, 20---24). ΑΘΒΟθν Μοραβθαίθβ (ν. 28, 

941) Ηογοαοίο (ΥἹἼ|, 97) οϑὲ Μοραθυζαβ, Μοραθαῖΐδθ 

ΔΠπι8, οἰαβδὶ ρυδαροβιῖαβ, ἃ Πιοάογο δαίθῃ (ΧΙ, 12) 

Μοραθαίοβ Δρρο]αΐαγ; Ῥηδγδηάδοθβ (ν. 82. 929) ἤθη 

νἹἀθίαν αἰουτο ἃ Ρουθ ῬΠαγδηάαῖο (ὐΟ]ομοστηι τηδρῚ- 

Ὁ ἀρὰ Ηογοαοίιπῃ ΠῚ, 19 οὐ ΓΧ, 16; οὰπι Αβίαϑρϑθ 

(ν. 22) οοπΐονυυηΐ Ηγβίαβρθη, 1411 ΠΙπτη, ΒΒ δοίγΟ τ 

οὐ ιδοασαμι ἀποθιι ἀρὰ Ἠογοδοίμῃ ΝΠ], 04: Ιβδιηθβ 

(Σεισάμης ν6}] Σησάμης ν. 814. 947) ποῃ τηθ]έατη ἀϊδιδί ἃ 

ΒΔ], Ὠἶδὶ απ04 ΑΘΒΟΠν Π8 οιπη Νίνβιαμι, Ηθγοάοίιβ 

(ΥῊ, 600) Ῥουβϑη Αὐϊουύσπὴ ἀποθηι ἀ]οϊ. 

δυμύ 4116 ποιηΐπα απ88 Ῥουβίοα ἔμ1556 58:15 οοηβίδί, 

Αὐΐθιθαγθβ (ν. 80. 294. 980 ς0]1. Ηδγοά. 1, 114. ΓΧ, 122), 

Αγίδυηθβ (ν. 809 90]1. Χϑη. υτορ. Π, 1, ὅ), ΤΠ αἴδιηηδϑ 

(ν. 924 ς0}]]. Χοη. ἴ». ΥΠΙ]Ι, 8, 117), ΟΙραγθβ (ν. 948 

; ὰ] 



ΧΥΠΙῚῚ 

00}1. Ηογτοά. 1Π|, 8δ. ΝῚ, 38). ιαπῦ 411 ατιὰθ ἃπδορὶᾶ 

οοηβυιηδηΐαν, αὖ Ηγβίδθομηηαβ (ν. 990), Θὰ] 8. ΠΟΙΏΪΗΪΒ 

γθ τα ἴῃ Ηνρίαβρο Ηγνβίδπθαιθ οἱ "ΓΥ δηἰαθοῆτηᾶ 

οχβίδηί. δάραυθιῃ (᾿““δεύης ν. 804) Ζοπμάϊοδθ ᾿ϊηρτιδθ 

Θ. ΔΙῚ 15) Ἰηϊογρυοἰδηΐιν ποπ οὐποιίμηι ἀαφηιοηῖδι8., 00]]. 

Ηδβγοῖ. δΔεύας (1. 6. ἀαδυα) τοὺς κακοὺς δαίμονας 

μάγοι. 

Τυϊογάση Αϑβοθν 8 νΘΙΊΟΥΘΠῚ 4π81 ΒΟ ΡΊΟΥΘΒ 

ΡΙουῖαπιο που ητηι ἔου ήδη ἐδ 1411. ΕὐΥοΓ α15, ΡΟΥΒΔΥΤΙΠΙ 

Βαγαΐψα, οἱ νοοαῖαν Μαγά!β (ν. 109). ἴὔτθϑῖὶ Παφα- 

πιαίαπη, ποάϊο Παηιαάαη, ποὰ Βὲοθαΐδηδ ἀρρο αὶ, βοά 

15 Αρθαίΐδῃδ (ν. 106. 021), οἴ ποὺ αὐἹάθιη ὃΧ 811 86] 

ΘΟΠΒΘ 1 Π6, 5616] (ν. 920) Αραθαίαια, 48π| ἔΟΥΤη ΠῚ ὁ 

ΠΡΥῚ Μοάϊοοὶ ν ΒΕ ΡῚΒ τηϑίγο βυδάθηΐϊθ τοϑυα!. Αὐία- 

ῬΒΥΘηΘ5. (ν. 22, 101) ργὸ Αὐδαρίθυηθ ἀϊοιπιθ ντάθίαν 

ΒΟ οΠΠαδῖαθ, ΕΠ 6.15. Π]ΘΌΙ οδτιδἃ ἀγα ΠΒΡΟΒ 5 (ὑπέρϑεσις 

διὰ το μέτρον); 564 {Ππ4 Θδὔϊδιη ργόρῖιθ δά ῬουβΒΙΟΠῚ 

Αγίαρῆγαπα δοοθάθυθ δηϊμηδάνογς Βγόαὶ 13). [811 

ΠΟΙΊΘη ῬοΙβῖοο Ζαγαγαυῖι5 5ἴγη!]6, Δαριανῆς νοὶ] Ζίαρι- 

αιής, Ἰαΐογο νἱἀοίαν ἴῃ νν. 609 οἱ Οὔϑ. 

Νφο ἰδίηθῃ ΠΘρΔΥ ΘΙ ΑΒΘ νηὶ ΠΟΙΏΪηἃ, Ο186 

ΠΟῺ βουρία νἹ ἀουῦ, 56 ἃ ΔυυΊθτι5. ΔΟΟΘΡ ΥΤΌ, ΠΟΠ ΠΟΘΙ 

ΠΟ 5815 γϑοῖο γϑ 41 41586, 4118 τη Θ Ὁ] οαιιβα ᾿τηπηαίαβ86 30), 

18), Ῥοίῦ ἀρ Βνόα], ἀ4ἀθ Ῥϑυβιοῖθ ποιῃῖηῖθιιβ δρυα ΒΟΥ ΡίΟ ΘΒ 

δύδΘΟΟΒ, Ῥ41}18, 1808, Ρ. 21. 

ΠΥ Ρδ81. Ὁ 1: Ὁ. 

Ὁ) Ἀρτεμβάρης οὐ Σειδάμῃης ἩΘΟΘΕΒΑΥΙΟ ἴπ Ἀπδρδθβίϊοἱβ ΡΘη1}- 

τχηδηι ργοάαοιηΐ (ν. 80. 988. 947), ἴῃ δια θ1οἷ5 οουτρίαηύ (ν. 294, 



ΧΙΧ 

αἰϊα ν 6] ᾿ην!ζατη δ σ  ΔΘΟΟΥΊΏ1 ν ΟΥ̓ ΒΟΥ. ΠΟΥ Δ ΠῚ ΔΟΟΟΠῚ- 

πιοάδδθθ. «[8Π| ν ῦῸ απππὶ ΠΠΟΥΔΥῚ ἢ ΠΟΠΉΗΙθιιβ. ΡΓῸ- 

ΡΥΠΒ βᾶ6ρ6 ρϑοοανουηΐ, πᾶθὸ βουιρύθπνθ. οΟΠ ΒΕ ΘΠ 486 

Ρδγ5 ἀπδιη πα ΧΊτηα5. ἀπ αύϊοιθ5. μαθοὶ. ὥὅθα πὸ Π]πὰ 

αι] ῬΓΟΥΒῚ5. ΓΘ] ΘΟου., ΑΘβομ τη. Ποπηἃ ΠΟΗ- 

Π1|18, Β0Ὼ1 αι 8} 511} 16] πο τὴ βϑοαζαιη, Ἰρϑτιπ Θ0ῃ- 

βηχῖθθθ. (ὑπ ϑιη ΘΉΪΠ ΠΟΙ͂ ΠΙΔΧΙΠΠΔΙ ΘΠ) 15. ΥΘΡῸΒ 

ΔΑΒ τ 556. 60. ΔΥΡῚ νἹάἀθίθι" ααοα ἢ6 5101 αα]ά θη ἸΡ81] 

αὐδίχιιθ. οοπβίας, αΐρρθ αἱ Αὐἱοπηιαγάσμη ΤΠ ΘΌΪΒ. Δ6- 

συρὶ!ρ ργδθροβιίιη ἀϊοαῦ ν. 89, γα! θι15 οαγττη ν. 518; 

Ατοίθυιη Τυγάογθμη ἀπόθι ν. 49, Δορυρύμπιηῃ ν. 804. 

Νϑο τη6 ἔπρὶῦ πᾶ. ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΑΙΟ ἸΠΤΘΙ 86 ΓΘΡΌΡΠΔΙΟ : 

564.  ΘΙΘΟΥ Π6 τηο]θβίδιη ροδίδθ Πρ ἐδ} ἐγΠ θ Δ Ή118, 

51 ΘΌΠῚ, απδθ οὐδὺ Η ΘΙ ΠΗ ΟΡΙΠΪΟ, ρδί πὶ τἰγ1π|5- 

46 ἀποῖρ 80 δ᾽ αβάθυ ᾿πηρϑυῖο δοοαγαῖθ ἀἸβ ] ηχΊ5568 ριι- 

ἴθιηιιβ. Νἧιη ΠάδῚ απᾶθ βΠΡΥῶ ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟΙΔΥΙ 1Π61οΙἃ 

ΠΟῚ ΘϑΙ νἹπὶ Παρθηΐ αὖ Ὠ1Π1] ἴῃ ἤθο φ'ΘηΘΥΘ ροδίϑιῃ 

5101 1Π6 ]Β1556. ῬΥῸ οοσΐο μαροϑηγθ. δῦ πος νϑίμβ 

Ροδίαυατη ἃΥ ΠΟ τὴ τοὖ νογῶ ἴα] 515. ΤΊ ΒΟ μ 40. ἸΠγ ΘΠ 5 

5118. ῬΥΓΟΔΌΠ]6 ΠΩ ατιϑη 8) ΒΡ ΘοΙθι πη πδηΐ. 

814). ᾿Αριόμαρδος Ὀτθγθη Παθοϑὺ ῥυϊπηᾶμι ΒΥ]] Δ ᾶτη ἴῃ ἰγὶπηθίγο 

(818), Ἰοηδδιη ἴῃ Οδγιηΐηθ ϑηδρϑοβίϊοο ᾿γσιοοααθ (89. 981). Νρβοῖο 

8 ἰάθη οδάαί ἴῃ ᾿Αμίστρης, Υ. 22, οἱ ᾿Αμηότρις; Υ. 812, αὰὶϊ ἰδῃΊ6 

αἰ οΥ 81 6856 ροβϑιηί, 



ὩΣ μου εξ διό, τ. 
ἥν , ἮΝ ἐπ, ΉΩΣΝ ν 7. ᾿ 5 
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ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ΑΤΟΣΣΑ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΕἸΔΩ͂ΛΟΝ ΔΑΡΚΙΟΥ. 

ΞΕΡΞΗΣ. 



ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

“ ) “ Ἁ ! Ἵ -" 

Γλαῦκος 1) ἐν τοῖς περὶ «Αἰσχύλου μύϑων ἐκ τῶν 

Φοινισσῶν φησι Φρυνίχου τοὺς Πέρσας παραπεποιῆσϑαι. 
ν Ν Ἁ » , 

ἐχείϑησι δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ δράματος ταύτην, 
! ὁ -»ὝὋἬ -ὝἫ᾽ ! 

Ταδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων. 
ἈΝ 2 » 2 κὰν γ 2 Ύ , 2 γ » Ν «- 

πλὴν ἐχεῖ εὐνοῦχος ἔστιν ἀγγέλλων ἕν ἀρχῇ τὴν τοῦ 
Ρ ΤΑ ! ! ᾿ »Ὁ- »-Σ΄-. Ἐέρξου ἕτταν 5, στορνὺς τὲ ϑρονους τινας τοῖς τῆς 

ἀρχῆς παρέδροις " ἐνταῦϑα δὲ προλογίζει χορὸς πρ8-- 

σβιτωῶν, 85, καὶ ἔστιν ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος παρὰ 

1 ΟἸδασαπι ἈΠπθρίπιιτι ἀἰοῖδ, αὐ] βουίρβογαῦ ΠΡυατη περὶ ἀρ- 

χαίων ποιητῶν τε χαὶ μουσικῶν. Οἷ. Ο. ΜΈΘΙΙον, Ηϊδβύ, αταθο. ἔγρ. 

ΤΠ 5. 

5) Τρῖταν ΡΒΥΥΙΟΒΙ ἔα θα]α ἀὐρατμηθηύατη Πδροραὺ οὐϊδηι 511η- 

Ρ]Ιοῖα8. ααδηλ ΑΘβοῦγ]θα. Κὅ64. ἀθύϊπορας οδυιϊηατα ἀπ]οθαΐπθ 1111π|8 

[ΘΠ ΡΟΥ5. ΠΟΤΏΪη68, αἱ Υ6] 56η68 τϑοογ δ πὐαν μέλῃ ἀρχαιομελι-- 

διδωνοφρυνιχήρατα, αὖ αἷῦ Αὐἱδίορηδηοβ Κεβρ. 220, δ] πάθηβ δᾶ 

ῬΒΟΘΗἰβθαγ αἴ ραγοάππι : Σιδώνιον ἀστυ λιποῦσα χαὶ δροσερὰν 

Ἄραδον. Οἷ, 5680]. ΑὐἹδίορῃ. οὖ Ηθβυθη. ν. Γλυχερῷ Σιδωνίῳ. 

8) Ψψαγθ ΒΙ]ομπιῆθΙ ἃ βθο]αβιί, ταὖ Α]ϊθηο ἴοοο 1Πδΐαπι, Θχοθυρίατα 

Βτγανατηδίῖοὶ, αᾳαοα ΠΡΥῚ ἶο ἱπβουιπηῦ : τῶν δὲ χορῶν τὰ μέν ἐότι 

παροδιχα, ὅτε λέγει δι᾿ ἦν αἰτίαν πάρεότιν; ὡς τὸ" » Τύριον οἶδμα 

λιποῦσα“ (Εατὶρ. ῬΏοθη. 202)" τὰ δὲ στάσιμα, ὅτε ἵσταται καὶ 

ἄρχεται τῆς συμφορᾶς τοῦ δράματος" τὰ δὲ χομματικὰ, ὅτε λοιπὸν 

ἐν ϑρήνῳ γίγνεται. 



υ 

τῷ τάφῳ Δαρείου 4). καὶ δὲ ὑπόϑεσις, Ἐέρξης σερα-- 

τευσάμενος κατὰ τῆς Ἑλλάδος μετὰ δυνάμεως πολλῆς 5), 

καὶ πεζῇ μὲν ἐν Πλαταιαῖς νικηϑεὶς 5), ναυτικῇ δὲ ἐν 

Σαλαμῖνι, διὰ Θεσσαλίας φεύγων διεπτεραιώϑη 1) εἰς ! , ἀν ἡ ᾳ 7 
Ν ΠῚ ᾽ 

τὴν ᾿“σίαν. 

᾿Επὶ ἸΠένωνος 5) τραγῳδῶν ,“Ιἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, 

Πέρσαις, Γλαύκῳ 5), ΠἸΒΡΜΙΘΥ "ΟῚ 

ἢ πχη0 δῃΐθ γϑρίϑιη. ΟἹ, αἀπδὸ δἀηοίανίμιι5 δά ν. 184 54ᾳ.; 

ααο8 Β0Βο] αϑίθϑ πὸ τϑοίθ θχροϑαΐβθθ υἱἀθίασ. Αἰξΐδιηθῃ οἰϊϑια 

ΤΑΣ ΒΘρα]ουαϊη ἴῃ β5οθηἃ ΟΟΏΒΡΙΟΙΘΌδἰΌΓ. 

ὅ) ΤΑΡΥῚ τϑοθηύϊοσθβ δαάαηῦ σοῦρὰ ἢδθο, ααᾶὸ πο Θχϑίδηϊ ἴῃ 

Μ. : ἵππον μὲν ἄμετρον ἐπαγόμενος; ναῦς δὲ χιλίας διακοσίας ἑπτὰ 

ἢ καὶ ραεύδδαρας. Ηδθο ᾿Π]αβίγα μίαν ΒΟΠΟ]1Ο δά νουρὰ ἑκατὸν 

: ἦσαν ἑπτά ϑ', ν. 886, τονε τ : σζ' αἱ ἀριόται' ἢ σιδ', ἵνα 

τὸ δὶς ἐκ κοινοῦ. 

δ) Φφασμι 4111 ατηῦγα ΟἸδαάΘπὶ Ῥ]δίαθθηβθιη ριδθᾶϊοαῦ, οὐϊϑιη 
Ἐπ ος 

ἤδη ὑγαροθαᾶϊα ποβίγῶ ΘΟΙΏΡΥΘΘΗΑῚ τϑοίθ ἀϊοαηῦ Πα} 5. Δ ρα ΘΗ 

δαοίον οὐ Ηδγοάϊοιιβ ἀρ β5οῃ 0}. Αὐϊβίορῃ, ἤδη. 1028. 

1) γοοθιη διεπεραιώϑη ἀοϊθπάδιη ραΐο. Τὰρον Ῥαυβίηυβ 218 

δηΐθ διὰ δα )ϊοϊν χαί. 

8) ΟΙγίηρ. ΟΧΧΥῚ δῆηο απᾶτίο, ἃ. ΟἾν. 472, αἱ οϑύ δμηῖ8 

ΠΟΠ5. Ροϑὺ ραρηδηη δ] μα ϊϑη (480), ααϊηίτι5 ροϑὺ ΡΥ οὶ 

ῬΠΟΘηΐβ588 : πὴ δα ἤδη ἈΡΌΪΔΠ οἴπὶ τηδρη ῬΓΟΡΔΒΙ αἴ15 

ΒΡΘοῖθ τϑἔθγίαν αἰ ἀαβοα!ὶω ἃ Ρ]αἰαύομο ἴῃ ια ὙΠϑιηἰβίοο β ο. Υ̓͂ 

βουύγαΐα : Θεμιότολλῃς Φρεάριος ἐχορήγει, Φρύνιχος ἐδίδαόκεν, 

᾿Αδείμαντος ἦρχεν. - Ῥοιβᾶ8. Ηἰθυ δ 7ιβθιι ἰΐογατη Δ0 ΑΘΒΟΒΥ]Ο 

ἴῃ 5ΙΟ1Π1ῶ ἀοοίαβ οθ886. ἡδυγϑίαν ἴῃ γιὰ ΑΘΒΟΉΥ], δα ἤπθιῃ, οὐ δ 

Ἐγαϊοβίμθηθ ἀρυα 5680]. Αὐἱβίορῃ. 1. 1. 

ῬΕ λαύκῳ Ποτνιεὶ ἸΙΌΤῚ Ὑϑοθη ΟΥ85, τϑοῖθ, αὖ νἱἀθίιν. Υ. 

Ῥτδο δι  ΟΏ ΘΠ. 

1) Τα θ]]ρθηᾶπθ Προμηϑεὺς σατυριχὸς 5ῖνθ πυρχαεύς, 40 
ΠοΟΙηΐηθ ἤδηο [Δ] ῬΟ]Ίχ Χ, 64 ΔρΡρ611αί. Ὅτι γταϊΐομθ ἃγριι- 

τηϑηύαχη ὑνὰοίαίιιη ἐπθεῖῖ, βρη ἤοαῦ Ἰοοι5 Ρ]αἰαγοΐ, 46. ᾿μῖπα, 11]. 

͵, 



0 

Πρώτη ἔφοδος Περσῶν ἐπὶ “αρείου ἐδυσεύχησε περὶ 

ἹπΠαραϑῶνα" δευτέρα Ξέρξου περὶ Σαλαμῖνα καὶ Πλα- 
’ 

ταιας. 

1, Ρ. 86 Ε' : Τοῦ δὲ δατύρου τὸ σῖρ, ὡς πρῶτον ὠφϑη; βουλο- 

μένου φιλῆσαι καὶ περιλαβεῖν, ὃ Προμηϑεύς " 

Τράγος γένδιον ἄρα πενϑηόεις δύ γε" 

χαίει τὸν ἁψάμενον, ἀλλὰ φῶς παρέχει καὶ ϑερμότητα χαὶ τέχνης 
ἁπάσης ὀργανὸν ἐότι τοῖς χρῆσϑαι μαϑοῦσιν. 



ΧΟΡΟΣ. 

,., Ταδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 
᾿ ! ᾿ ν μὰ 

Ἑλλαδ᾽ ἐς αἰαν πιστὰ καλεῖται, 
πὰ γ ». ! 

καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων 

ἑδράνων φύλακες, 

Όι 
Ν , (« Ἴ Ν ΝΣ : 

χατὰ πρεσβείαν οὺὐς αὐτὸς αναξ ὃ 

Ἐέρξης βασιλεὺς Δαρειογενὴς 

δἵλετο χωρας ἐφορεύειν. 
! ων , 

ἀμφὶ δὲ νοστῳ τῷ βασιλείῳ 

1 πίότα Μ., ααἱ πο οϑὺ ΠΌΥΔΥΙΪ ΘΥΤΟΥ, 564 ᾿πϑρίμπτη ργϑιη- 

ἸΏΔΉΟΙ οὐ͵υδάδιη ΟοΙηπηθηίαη, γϑύϑιη σψϑίθυ τὴ ΟΟΙΠΙΘη Δ ΟΓΆΓΩ 

᾿ηίθγρυθύδυ! οηθπι τ] Θ μη ῖ8.΄. Ηδθὺ θῃΐϊῃ Ἰθριαπίαν ἰῇ 50Π01115 

Μοαϊοοϑίβ : οἱ ὑπομνηματιδάμενοί φαόιν ὅτι ἑαυτοὺς λέγουσιν σι- 

ὅτώματα (οἵ. ν. 106) Περσῶν οἱ κατὰ τὸν χορόν. ἀγνοοῦσι δὲ ὅτι 

πόλις ἐστὶ Περσικὴ Πιόετειρα" ἣν δυγκόψας Πιστὰ (ἴταταο Πίστα) 

ἐφη. Ῥυΐποιρθβ Ῥϑυβδυιιπη ΤΘΡῚΒ ΘΟΠΒΙΠΑΥΟΒ γοοδίοβ 6586 τοὺς 

πιότους ἀοοο Χϑπορῃ. Απᾶρ. 1, ὃ, 15. Οδίθυσση οἵ, ρυϊπιιπὶ 

γΥϑιι ῬΠΟΘΏΙΒΒδυ πὶ ῬΉΣΥΠΙΟΙΙ, ἴῃ ΔΥΡαΘηΐο οΊΆΘΟΟ Δ]]δὔτιι ΠῚ, 

ΟὐἾτι8 5δ᾽ταἱ Πα! ηθτὴ ποπ Υἱΐανις ΑΘΒΟΠΥ]αΒ. 

8 καὶ πολυχρύσων ἀο]εὶ Ηδτίαῃρ. 

ὅ χατὰ πρεσβείαν" κατὰ τιμὴν αἱρεϑέντες 80}.. Μ. 

6. δαρειογενὴδ δαρείου υἱὸδ Μ. αἸϊίατιο. 
͵΄ὔ 



καὶ πολυχρύσου στρατιᾶς ἢδη 
! γ - 

10 κακόμαντις ἄγαν ορσολοτιεῖται τυ 

ϑυμὸς ἔσωϑεν. 
»"» Ν τ ἢ Ἂν ᾽ Ν 

πασαὰ γαρ ἰσχὺς «““'σιατογενὴς 
᾿] “ἤον 

ᾧχωκχ᾽ ἐνεὸν δ᾽ ἄνδρα βαὔζειν᾽ 
γ ͵ ΄ ’ 

κοῦτε τις ἀγγελὸς οὔτε τις ἱπττεὺς 

τῷ ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται" 1ὖ 
Ν ’ 2 

οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ “γβατάνων 
᾿ Ν ᾿ ! «! 

καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσιον ἕρκος 
’ ᾽} 

σρολίπτοντὲς ἔβαν, 
ς ν Ἅ, ἈδΙ « ἡ απ ῖς - 

οἱ μὲν ἐφ᾽ ἵππων, οἱ δ᾽ ἐπὶ ναῶν, 

9. πολυχρύδουσ ὁτρατιὰδ Μ. Νεβοῖο δῃ βουϊθαπάππι 8ἰῖ 

πολυχειρὸς; 601]. ν. 82. ΕριΠποίοι πολυχρυόος 6 Υ΄ 8 διιχίββθ 

νἱἀθίαν. 

10 Ηδφβγοβίυβ : ορσολοπεῖται᾿ διαπολεμεῖται; ταρασόεται. 

Αἰόχύλος. Εδάθια, δαατίο ϑορυβεῖται, 5080]. Μ. 

᾿ς 18. οἴχωχεν ἐον (πᾶθ ῴχωκε, γέον να]σ0) δ᾽ ἀνδρα βαΐξει Μ. 

ᾧ χῶχε νέων, ψοΥΡ 5 δὲ βαύζει νογβαὶ 11 δα α 115, Ηθηταδηη. Ἐρνθρίθ 

κενεὸν δ᾽ ἄνδρα βαῦζειν Ἠοϊπιβοοῖ Ἡ ἰοάον]νον 5ἐοἰϊμηρ Ρ. ὅ 7, 4αδπὶ 

οηθηδαϊϊοπθηι ρουίθοιὶ Μρίηθκθ (ῬΏ110]. ΧΙΧ, ρ. 284), οοἸ]]αῖο 

Ηἱρροοναῖθ, ἀρὰ ααθπὶ 886ρ6 ἐνεὸν, Θδίθμο ἰηίθυργθίθ, μάταιον, 

ἀγωφελές, ἀχρηόστον ναϊοῖ. 

14 Ῥοάοβίγθμη οὗ ϑαυθβίσγθιῃ (ἄγγαρον Ηρφτγοᾶοι. ΥΠ]Ι, 98, 

Αρβοῃ, Αραμ. 261) παπύϊατα αἸοοΥΘ υἱαἀθίαυ. 

ΤΟ ΌΤΙ ἐχ θατάνων. Βοᾶ ν. 5217 ἀγβατάνων (ἰοϑίθ Ὀἅ"- 

Π6ΙῸ δρᾶ Πιηδογῆμππι), ν. 926 ἀγβάτανα Μ. Ηδπο ἐουτηϑιὴ δηῖ- 

ααϊοΥθπὶ δὲ θυ ουθπὴ ΠοΥϊύο τοϑυϊαϊ ΒΡΆΠΟΚ. οπᾶθ ΠΡτογαμα 

χίόσινον οοττοχῖῦ Β]οΙηῆ6]4, 00]]. ν. 117 οὐ σμοδρῃ. 421. Οθίογαπι 

β΄. ΟἸΒΒΙοΥ ἢ ἀγροὶ ἀϊοῖϊῦ ΗἩογοἀοίαβ Υ, 49, ὅ2. ΥἹ, 119, δίαπθ 

οἴϊαπι ίγαθομπὶ ΧΙΨΝ, Ρ. 728 ΟἸΒ511 οὐ β':υδιϊ οἱ άθιη ϑδαηΐ, 

19 Βογίαββθ τοὶ μὲν ... τοὶ δ᾽, οχ ΒΙοιηῆο!αι οοπθοίαγα, 

αὐ αἰ εἴπη νοοΐΒ ἔβαν ροβίϊΐομο ργοάποαίαν. νηῶν Μ. 



90 πεζοί τε βάδην 

πολέμου στῖφος παρέχοντες " 20 

οἷος ᾿Ἵμίστρης ἡδ᾽ ᾿“ρταφρένης 

καὶ ΠΠεγαβάτης ἠδ᾽ ᾿““στάσπης, 
ταγοὶ Περσῶν, 

δῦ Δβασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου, 

σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, “Ὁ 

τοξοδάμαντὲς τ᾽ ἠδ᾽ ἱπποβάται, 

φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην 

ο΄ ἀμϑυχῆς εὐτλήμονι δόξῃ" 

80 ἰ᾿“ρτεμβάρης 9’ ἱππιοχάρμης 
καὶ ἸΠασίστης, ὃ τε τοξοδάμας 80 

ἐσϑλὸς Ἰμαῖος, Φαρανδάκης ϑ᾽, 

ἵππων τ᾽ ἐλατὴρ Σοσϑανης. 

20. 21 ῥεάϊιίος ἀἰϊουμίαν ἀφηνΐηο ἰογγϊφγαάο (510 γσϑηΐα Ὑ6Υ00) 

οἰ πιοίοην τοδμν για ργαθῦθγθ. 

22. 28 ᾿Αρταφρένης οδὺ ΑΥὐΔΡΠΘΥΠ68 1116 απἱ δ Μαγδέμοπθιῃ 

γἱοίαβ ογδὺ (οἵ. Ἡδϑυοάοί. 11, 14), αὔθ αὖ ὈΘη6 ποίαπι ᾿ΠἰΘΥ 

ῬΥΪΉΟΒ. ΠΟΠληδὺ ΑΘΒΟΉγ]ὰ58. Ὑι46 αὰ8θ 46 Ποὺ οθίθγίβατιθ Ῥϑυβᾶ- 

ΠΩ ΠΟΙΛΙπΙθτπ5 ἴῃ Ῥγδοίαϊομθ αἰχίτηβ. θη αθ μετα βάτηό Μ, 

29 οὐτλήμονι, '. 6. εὐτόλμῳ, 6 1ἰοτῖβ πομηα]115 Βυαποὶς. ἐν 

τλήμονι Μ. δ ρ]ανίπιι. γνώμῃ ἡ φιλοτιμίᾳ () ἐν ἄλλοις ἐνυπο- 

ὅτάτῳ (αίδα γϑῦρα, δῷ δαϊλουι θα ποι ᾿πἰθ]]θοῖα, Θχροπᾶβ ἐν ἄλλοις 
ἐνυπαρχούσῃ) δοχήδει γαὶ πείδματι ψυχῆς 5608. Μ. Ηδθ νοοῖβ 

δόξῃ Ἰηλουρυθίδι! Ομ 68 ααπιπὶ ῬτΌ ΡΥ] πθασθδηΐ, ϑυμῷ Θοπήθοι! Ηδτ- 

ἰὰηρ᾽,. ἐν τλήμονι πείσῃ » 6011. Ηομῃι. Οά. ΧΧ, 28, Ηοἰμαβορίῃ 

Κυιείϑοιιο διμιάϊοη Ρ. 199. Βογίαββθ πίστει '. 6. ϑάρσει. δἰπιοηί- 

ἀ65, δρίρυ. 88 : εὐτολμῷ ψυχᾶς λήματι πειὃ ὀμενοι. 

81 Ἐογίαβθβθ τοξζρης. Νϑατθ ϑῃΐτῃ νἱἀθύπν 148 πὶ γοοα θα] πὶ 

ἰδθυατα τιβαγραββθ ροδία αὶ γγ}15 ἔουπιΐβ ἑσπσοβάτης, ἱππιοχάρμης; 

ἵππων ἐλατὴρ υἱϊίαν. 

͵ 2 



1υ 

ἄλλους δ᾽ ὁ μέγας χαὶ πολυϑρέμμων 

ΒῚ Νεῖλος ἔπεμιψεν: Σουσισκάνης, 

Πηγασταγὼν «ἰγυπτογενὴς, 86 

0 τε τῆς ἱερᾶς Πέἐμφιδὸς ἄρχων 

μέγας Αρσάμης, τὰς τ᾽ ὠγυγίους 

Θήβας ἐφέπων ᾿“ριόμαρδος, 
40 καὶ ἑλειοβάται ναῶν ἐρέται 

δεινοὶ πτλῆϑος τ᾽ ἀναριϑμοι. 4 
ἀβροδιαίτων δ᾽ ἕπεται “υδῶν 

ὄχλος, οἵτ᾽ ἐπίπαν ηἠτεειρογενὲς 

κατέχουσιν ἔϑνος, τοὺς Πιτρογαϑης 

4 Αρχτεύς τ᾽ ἀγαϑὸς, βασιλῆς δίοποι, 

8ὅ. 86 τινὲς διαιροῦσι Σουσισχάνης (ταπιο Σοῦόσις καὶ Κανης) 

καὶ Πηγὰς καὶ Ταγών 5610]. Μ. Ποΐμᾶθ ροββὶ8 Αἰγυπτογενεῖς. 

40 Ῥοβὺ βϑιρθυούθιη οὖ τηθαϊδπὶ Αδρυρίαπι ρουριὺ δα θυ γδδ 

ΤΠ ΘΥΙΟΥΘΒ, ΝΙΙ 1)610ὰ, απδγατη ᾿Π00]85 ἑλδίους αἰοιῦ ὙΤΠπαο, 1, 110, 

ΡΙΌΡΘ δοοθάθῃβ δὰ Αϑβοῃυ]θαηι ἑλειο βάται. 

42---45 ΨοΥΡῚ5 οἵτ ἐπίπαν ηἡπειρογενὲς κατέχουσιν ἐϑτγος; 

Βα! ἀθτὴ ρϑητθίηδ βαηΐ, Υἱχ πα βρη] ΠΥ ΡΟ586. νἱ ἀθίαν απ 8 Πὶ 

γϑύθυθπι Πὺγαουτπ) ἀοΙ ΔΕ] Οἤ θα οὐδοῦ ΠΟ ΡΘηΪ 8. ΔΌΟΙ ἴδηι 

ἔυ]586. Ηθυηδηηϊ ἰηἰευργθίαϊο : ᾿4αὶ ΟἸΠΠΘ5. ΟΟὨ ΘΠ 18. 1Π00]88 

ΘΟ ρυ θη δαηῖ,, πθο ροδίϊοα οϑύ, οὐ ἃ ἀϊοθμᾶὶ δι δΌμογγθί : Π8ΠῚ 

Αϊὰα δ χατέχειν τόπον, δα χατέχειν ἔϑνος. ὕΟἱὐἱ οἰβοογθίαῦ 

Βδθο βϑηξθηίίΐα,, ααδιὴ οἰΐδπι ταὶ βοῃο]οη Μ. οἱ διόλου τὴν 

ἤπειρον οἰχοῦντες, ΟΡ οββθί, βίαυιϊᾷ νἱᾶθο, Ῥδαν οοηἠθοίαγα 

ἠἡπειροτενὲς «-. ἕδος. Ἐϊίατα τοΐηιβ ραΐο, απᾶθ ΒΙοΙβο]ἀϊ οἱ 
Ἡφυηδηηϊ οὐδῦ ορίηΐο, Ἀθβοθυ απ) Ιοηᾶ5, ἃροτίθ αὐἱάθμη ΘΟΠιὶ- 

ΤΘΠΟΥ̓́ΔΥΘ ΠΟΪαἾ886, 5604 Τγἀογιπὶ ΠΟΙΪὴ6. ΘΟΠΙΡΙΘ θη ἄθσθ. ΟαΪβ 

Θῃΐπι, αὐτὴ δυαϊγοί σγουρὰ ἡσπειρογενὲς ἔϑγος, ἄθ ΡΟΡΪΟ ᾿μβα188 

τη βαῖιθ ᾿ἰογ8 ᾿ῃοο]Θηΐο οορίίαγοῦ ἢ Ρ]δοοί Βομαθύιὶ θιηθη δύο οἵ 

τ΄ ἐπίπαν ... ἔϑνος Μητραγαϑὴς (δῖ ΠΡΥῚ ΠοπΉΆΠΠΕ, πητρογαϑηδ 



1 

χαὶ πολύχρυσοι Σάρδεις ἐπόχους 45 

πολλοῖς ἄρμασιν ἐξορμῶσιν, 

δίρρυμα τε καὶ τρίρρυμα τέλη, 

φοβερὰν ὄψιν προσιδέσϑαι. 
- -“ 4 «ς« -»"ἭἪ ! Ι 

0 στεῦται δ᾽ ἱεροῦ Ἰμωλου πελαται 

ζυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον ᾿Ελλαϑδι, δ0 

Πάρδων, Θάρυβις, λόγχης ἄκμονες, 

καὶ ἀκοντισταὶ Πυσοί" Βαβυλὼν δ᾽ 

Μ., 11 μιτρογαϑῆσ, μιϑρογαϑησ). -- Δίοποι, ααϑτα νοῦ Επιβίδίῃ. 

Ῥ. 98, 40 οὐ 208, 11 εχ Αϑβόθυ]ο αῇονί, 80ῃ. Μ, 1πίθυργθίδίαν 

διόπται καὶ διέποντες (ῃοο γου18), ἡγεμόνες. 

40--.49 Πεϊοίο τοὺς ν. 44, Ηἴο 5βουϊρβϑυπη σοὺς πολύχρυσοι. 
Οδίθυ πη ΟἸΏΠΘΙΩ ΧΟΥΧΙΒ δχϑγοϊΐατη αγάιθτθ ργοΐθοίαπη παγγαὶ 

Ηθϑτοδοίτ ΥΠΙ, 87 844. (ὁ ὄτρατος ἐκ τῶν Σαρδίων ὡρμᾶτο), ΟὈ}ὰ8 

ΥῸΪ ΥἹΠΊΟΥ ΠΟῚ 5815 δοουγαίτιβ Δ ροδίδιη ὩοβΟγαΙα ΡΘΥΎΘΏΪ556 

νἱἀδίαν. -- Αα δίρρυμα τὸ χαὶ τρίρρυμα τέλη 56}.. Μ. Δάβογίρϑιῦ 

τέϑριππα χαὶ ἑξάϊππα τάγματα. 

80. 581 στεῖνται, ν Ἰἰἰΐογα ρῬαποῖο ποἰαία, Μ. δτεῦνται να ]ρο. 

ΒΙΠρΌ]αγθιη ὑϑοθροσαπὺ ΠὨἰηᾶ. οὐ Ηδθτυπι, ρῥτορίθυ βοῃ. Μ. ᾿Κλῦϑ᾽ 

᾿Αλαλὰ, Πολέμου ϑύγατερ; ἀ ϑύεται ἄνδρες (Πίνδαρος) ἐν διϑυράμβῳ. 

οὕτως δτεῦται ἑγιχὸν ανγτὶ τοῦ πληϑυντιχοῦ. ὙΠΟ] ΔΟΟΟ]Δ6. [0 

ἀϊοσηῖαν Μυϑὶ ϑουπηὰθ ἀπο685, ααδιηατδη) οὕϊατη ΤΥ αἱ 510 γΟΟδΥΪ 

Ροίογδπΐ (περιοιχοῦδι δὲ Λυδοὶ καὶ Μυσοί, δίγαθο ΧΙΙ, ρ. 626). 

Πεῖηᾶθ δούλειον 1101]. ᾿ 

ὅ2 Μάρδων 5ὶ Ῥοιδίουμη. ΠΟΙ Θη δϑύ, ΘΟ ΘΙ ρούοϑέ Παρδό- 

γτίος οὗ Μαρδοντης; βίη Μγϑβίυμη) Ρηγγυρίατηνθ, ἤθβοῖ0 δὴ ΒΟΥΙθ6η- 

ἄστη 510 άνδρων. λόγχης ἄνμονες ϑαῃηύ ἀχαμαντόλογχαι; αὐ Ρίη- 

ἄδιιβ Ἰβίμπι. ὁ, 10 ἀἰϊχῖε, ααἱ οἰΐατη νοοῖθαβ ἀχαμαντομάχαι οἱ 

ἀχαμαντοχάρμαν 818 δϑίύ. Μίημπβ τϑοίθ βοῃοὶ. Μ. ἀκίνητοι ὑπὸ 

λόγχης; ὡς ἄχμιων ὑπὸ σφυρῶν. ΜΥ505 8 01118. ῬΥΔΘΙΙΒΕ15. 808 6886 

πᾶυταῦ Ηργοαοίαβ ὙΠ, 14. Ηδθο αἰοϊν ΑΘβομυ 5, ἤθη ΠΟΒΟ ΠῚ 

δύτὴῶ αὐἱρὰβ Μγϑὶ τϑϑϑύθδηί. 

γ΄ 
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« ͵ ; Υ 

ἢ πολυχρυσὸος παμμιχτον ὄχλον 
"»" ! “- 

0 πέμπει συρδην, ναῶν τ᾽ ἐπόχους 

καὶ τοξουλχῷ λήματι πιστοὺς " δῦ 

τὸ μαχαιροφορον τ᾽ ἔϑνος ἐκ πάσης 
2 , «! 

“σίας ἕττεται 

δειναῖς βασιλέως ὑπὸ πομπαῖς. 

00 τοιονδ᾽ ἄνϑος Περσίδος αἴας 
3 -»" 

οἴχεται ανδρῶν, 00 
ΕΑ ͵ -» κ᾿ 3 »Ἥ 

οὺς πέρι πᾶσα χϑὼν «“σιᾶτις 

ϑρέψασα πόϑῳ στένεται μαλερῷ 

τοκέες τ᾽ ἀλοχοί ϑ᾽ ἡμερολεγδὸν 

θῦ τείνοντα χρόνον τρομέονται. 

γ 

Πεπέραχεν μὲν ὁ περσέπτολις γδὴ θῦ 
,’ Ν 2 

βασίλειος στρατὸς εἰς αν- 
, ! 

τίπορον γείτονα χωραν, 

ὕ4ά. ὅὉ Εουίαβδο ᾿ πολύχωρος.: Νδιη πολύχρυσοι Σάρδεις 

Ιορθρδηίαν ν. 46. εἰπᾶθ σύρδην ᾿Ιοηρὸ ὑγδθίπι᾿ ἱηιογργοίαίαν 

Ηδτηι. 

5860. καὶ οτρτ{| α., φάθ ἸΙτατη ϑθαυΐαγ Π1π4. Αὐ οὗ ν, 27. 

51 Ῥοῦβαβ, Μθά405 τη υ]ζοβαῖιθ 81105 ΡΟρΡα]05 ἐγχειριδίοις ΔΥτηδ- 

ἴ05 νἱάθαβ ἂρ Ηογοδοίαμῃ ὙΠ], 61 546. 

590 [μ|01] ὑσοπομπαῖς. ,οοθβ αἰνιϑιῦ ΡΥ. 

θὅ Νοη διυδβίιη αἰβυτηαῦθ ααἱ ἐπουϊηῦ ἡπιη τὶ Βα} 5 ΟΔΥΠΊ ΠΪ8 

ΔΗΔΡΔΘΒΙΙΟΙ, ἴῃ απὸ ΠΟΠΊΪηΠἃ ῬΥΟΡΥΪ ΟΥΩΪΠ δα Δ 641 ροίθγδηῦ ἃ 

ΠΡταγ5. ΕΝ απ ἴῃ ΘΡΙβοα ] ΡΥΪΠΪ ραγίθ τηϑῆουσθ ΠπΙΠ ΘΓ ΟΥ πὶ γϑίϊο 

[16 πρὶ, 564 Θϑδάθπι β8015 βουβρίουια υἱἀθθαίαν νυν. 294---820 οἱ 

850---4660, ΠΘΟΠΟΙ ΘΡΙ 8010 βθοιηάο οὐ ἰογίϊο, 
ν 

060-68 σπετπέραχε 11 Υ]1. χῶραό Μ. 
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λινοδέσμῳ σχεδίᾳ πορϑμον ἀμείψας 

το ᾿ϑαμαντίδος “Ελλας, το 

πολύγομφον ὅδισμα 

ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι πόντου. 

Πολυανδρου δ᾽ ᾿Ἰσίας ϑούριος ἄρχων 
» ! 

ἐπὶ πᾶσαν χϑονα ποιμα- 

᾿ὉΌὀ νυύριον ϑεῖον ἐλαύνει »"ἕ σι 

διχόϑεν, πεζονόμοις ἔκ τὸ ϑαλάσσας 

ἐχυροῖσι τεεπτοιϑὼς 

στυφελοῖς ἐφέταις, χρυ-- 

σογόνου γενεᾶς ἰσοϑεος φώς. 80 

69 Ηοτγοάοίτ ΥἹΙ, δά : Ἐγεφύρουν οἷσι προσεκέετο ," τὴν μὲν 

λευκολίνου Φοίνικες, τὴν δὲ ἑτέρην τὴν βυβλίνην Αἰγύπτιοι. Ιάθῃι 

ὁ. 86 ροπέίθμι Ὡδυῖθιι8 ἱπποίαμη νοοᾶὶ σχεδίην. 

171 Ὑγαγῖΐδπι Ἰθούϊοπθιῃ ἐρειόμα δου απὺ 501|0118, Οοίθυτιπι οἵ. 

νηῶν πολυγόμφων δρυὰ Ηδδβίοάππῃ), Ορ. θῦ8. 

18 ϑοῦρος Μαγί8 οϑὲ δρᾷ Ηοπιθύαπι θριἐΠπϑίοῃ. 

714. ᾿ἰὸ Ῥυρίαϊῖαβ Ρ. 212, 42 : Τὸ δὲ ποιμὴν λαῶν, ταὐτὸν 

ὃν τῷ (ἡγεμόνι ) ἀνδρῶν, ποιμαγῶρ δυνϑέτως Αἰόχυλος εἴρηχε 

(ν. 286) χαὶ τὸ τοιοῦτον ποιμνίον πσοιμανόρι ον. ἘΒριϊποίοῃ 

ϑεῖον, 1. 6. Βαρτα πυαιηδηθτη τηοάπτῃ ουθοίαμη, 11] πδίγαϊ αν ΠΟΙΆ Β 

ἨΘΙ]ΘΒΡρο δ: ἀρυᾶ Ἡδγοδοίπμι ὙΠ, ὅ6 ἀϊοῖο, ααἱ «“ογθὰ ᾿ρϑιπὰ 

ΒιυΙηρία ΧοΥχὶβ ἤραγα ἰούαμ σ'θητιβ παπηϑηθππιὶ ἴῃ Οατγδθοϊδηλ ἀπο θ 

Ρυΐαθαι. Ααάαθ, αποᾶ ἰάθη πᾶιγαὺ ΠΙ1, 118, ΤἬὭγϑοοβ νη, ΡΘΥ 

ααδῖη Ῥουβυύαη ΘΧΘΙΟΙΪΒ ἴθ᾽ ἔθοθγαῦ, [ἰηΐθούϑιη βθύναθθθ οὗ 

ΓΘ] ΡΊΟΒ6. ΘΟ] 1856. 

16 Οὗ Ὑμυογά. ΠΠ, 44 : Διχόϑεν, ἐκ τε τοῦ ιιὴ ἐρημοῦσϑαι 

καὶ ἀσφαλεία, ᾿ίλάθηη, αποά 1110 ᾶἃθγὸ οἰ βρϑηβ Παρ θθαίαν, πιθιιθτο- 

τατη Ἰυχία ρΡοβίζοστι πὶ ἔοσιηϑ ναγιδίδ. 

18. 179. Στυφελοῖς ΠΟῊ 5ΒΠΠΡ]1οἰτον Θὲ ἀϑρουὶς (σκληροῖς 56}0].), 

564 ΡΙῸΡΘ δοοθᾶάθγσθ τἷπῃ] υἱάθίαν δά βρη ηοδύομθ πὶ ρ δυο ρ1] 
΄, 

᾽ , 
ανζ.α.- 



στρ. β΄. 

ἀντ. β΄. 
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80 ΠΚυανοῦν δ᾽ ὄμμασι λεύσσων 

φονίου δέργμα δράκοντος, 

πολύχειρ καὶ πολυναύτας, 

Σύυριὸν ϑ᾽ ἅρμα διώκων, 

ἐπάγει δουρικλύτοις ἀν-- 8δ 
δῦ Φδρασι τοξόδαμγνον ᾽“1ρη. 

Δόκιμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς 

μεγάλῳ δεύματι φωτῶν 

ἐχυροῖς ἕρχεσιν εἴργειν 

ἄμαχον κῦμα ϑαλασσας" 90 

δτυφελίζουδσιν. Ἐφέταις ἄτοοθα ἀθποίαν ααϊ ἴῃ Ργοϑ]ϊα χαἱ 1 τ5. τα ί- 

ταηΐ, ἐφιᾶσι : οἵ. Ἐπτρ. Ποναοὶ. 898 : Πεδία μὲν οὖν γῆς ἐς ταδ᾽ 

οὐκ ἐφῆχέπω στρατόν. Ὀτιτατηαιο δᾶ σγθρθπὶ Πατηϑητη ὙΘΥθ ΥἾθιι8 

δοίαμη δρύθρὶθ οοηνθηϊ. [6 Αἰμθηϊθηβίθη Θρμϑίϊβ οορὶίαβδθ 

γἱἀθίαν ΗΘϑυ ΘΗ ΐπι8, ρα αἀαθηὶ Ἰορῖταν ἐφέτας ̓  τοὺς ἡγεμόνας τῶν 

Περσῶν, γαταχρηστιχῶς. εἰπᾶθ χρυσονόμου οἱ ἐἰόόϑεον φῴδ Μ. 

χρυσογόνου τροτῖϊίο ργϑϑίθσγί 5060]. Νοπηῖππιη 51} {πάη τὰ βϑοατ 

Μεάοβ ἃ Μεβᾶθα, Ῥϑιβᾶὰθ ἃ Ρεύβθο (Ηθιοᾶοί. Ὑ11, 61) ἀθάπχουιπί 

ατδθοὶ, δίᾳιθ θρυθρὶθ ρ᾽ανια δαῦθα, ἴῃ ααδπηὶ Ἰ)δηδὅβ διηδίου 86 

ΘΟΠγ ΟΡ 588 αἸΙοοθαίαν, «δα ῬΘιβδιιη Τ6ΡῚ5 αἰνι185. ΘΟΠρΡΥΘΡδί. 

80. 81 χνυάγνεον οἱ λεύσων εὖ φοιλίου δέρμα Μ. χυανοῦν 

ΒΙομΠ 614, φονίου ΤΌΤΠΘΡΙΒ. 

82. 88 πολυναύτηό Μ. σύριον δ᾽ 56Π01. [ἡ ογϑοι!]ο δηΐθ 

Ραρηδη ΚΔ] Ἰ ἰϑῖὰ ΑἸΠΘΗ ΘηΒῖθιι8Β ἀδίο Ἰορὶίαν οξὺς Ἄρης Συριῆ- 

γεγὲς ἅρμα διώχων (ΗΠ ογτοᾶ. 1], 140), 4.86 ἃ ροδίαᾳ γοβρίοὶ νἱἀθυπηΐ 

ΒΙοιηῆθΙα οὐ θυ ΥῊ. 

806-89 Τιγτῖοαθ αἱ οὔϊου 5. διιάδοῖα δα σοι αηθη του] 

γοαδοία, πος αϊοϊξ : Τ]ηφορὶ υἱγογίωη [ΟΥ̓ θη γοϑ βίον, ἰὰ 6586, πναν 8 

ἤιιοίνις ἀσφονθ οσοη ἴπονο, σὲ γοὶ ἤθη ραν 685. ἘΔΙαηὐαν αὶ ὀεύ- 

ματι φωτῶν», ῬΘΥ Δρροβί(οπθπὶ δ ἐχυροὶς ἕρχεόσιν γο]δίαμη, 46 



90 ἀπρύσοιστος γὰρ ὁ Περσᾶν 

στρατὸς αἀλκίφρων τε λαός. 92 

Θεύόϑεν γὰρ κατὰ ΙΜοῖρ᾽ 102 ὅτρ.γ. 

ἐκράτησεν τὸ παλαι- 

ὃν, ἐπέσκηψε δὲ Πέρσαις 

θῦ πολέμους πυργοδαΐκτους 106 

διέπειν ἱππιοχάρμας 

τε κλόνους πόλεων τ᾽ ἀναστάσεις. 

ἼἜἜμαϑον δ᾽ εὐρυποροι-- ἀνε.γ". 
ὁ ϑαλάσσας πολιαι-- 

100 νομένας πνεύματι λάβρῳ 110 

ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, 

Ῥουβαγαμη δάγοθιβαυ85. δοοϊρίπηί. οι ο δϑίθβ οοηΐοσί οι. 1]. 

Υ͂, 871 844ᾳ., δὶ Τγάθη8 ἔχγοτθ ἀϊοϊαν ποταμῷ σλήϑοντι ἐοιχῶς 

χειμάρρῳ ..-. τὸν δ᾽ ... οὔτ᾽ ἄρα ἔἕρχεα ἴόχει ... 

90 περσῶν 110 Ύ]. περόᾶν Πιπμάοντέ. ᾿Ανύὐποιότος Ηθίτηβορϑίῃ, 

ΚΚγτδοία διμάϊοη, Ρ. 12, αὐοά βΒᾶηθ δρίϊπι8 Θϑβϑί. 

92---108, αὶ γΘΥΒΒ ροϑὺ 111 Ἰορθθαμίαν, πὰ γί θη α08 

6556 1η 6] χοῦ Βοίβρθοῃ οἱ ν᾽ ϑύρῃδὶ, Π͵εἰνὴκ 1Π|, Ρ. 814 5α., 

Ἡδιτηβοθίῃ Ἀγ οαάον] ον» 5 οἰ Ὁ. 808. 

97 πόλεων δ᾽ Μ. τ᾽ Ἰἰργὶ ποηηα]!Πξ. 

99. 100 ϑαλαύσης πολιαινομένης Μ. 

ΜΕῸῚ ἐσορᾶν, βῖπθ οδιιδὰ ἰθιηρίαϊαπι, οϑὲ ϑδἱοοῖς οσμς υἱάογο, 

αὖ αἷῦ ΕἸδοοῦβΒ. Θυοά Πιἴο πόντιον ἀλόος, ϑιρρί. 824 ἀλίρρυτον 
ἄλδος αἰϊχὶς ποβίεσ. Νερίμηϊα ρΡγαία ΟἸΘΘΥΟΠΙΒ. ἴῃ Αγαΐθὶβ ἀρίθ 

οοπία}1 δίϑηϊου. Ρ]δαίαβ, {ΠῚ}. 418, ἐμ ἰοοὶς Νορίκειγνὶὶς ἰοηιρ ἐδ ει 

ἐμγδοιοη ες τιθϑθοῖο δὴ δα ροδίδρ ρυᾶθοὶ θχϑιηρίαμη αἰχουῖς ὑγδρὶ τι ΠΏ 

τη οὐϑιη τ] ἀθη 18, 
΄, 



ἀντ. δ΄. 
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, ! ἢ 
πίσυνοι λεπτοδομοις πεί-- 

- σμασι λεωπόροις τὲ μαχαναῖς. 118 

’ -" 

Δολομητιν δ᾽ ἀπάταν ϑεοῦ 93 
"» 7 2 

100 εἰς ανὴρ ϑνατὸς ἀλύξει:; 
ἢ «ς -»"Ἢ κ ! 

τίς ὁ χραιπνῷ ποδὶ πη δη-- 9 

ματος εὐπετοῦς ἀνᾷσσων: 

Φιλόφρων γὰρ παρασαίνει 
Ν ΡῚ γ} " 

βοοτον εἰς ἀρκυὰας Δτα, 

102. 8 λεπτοτόνοις οοπὶ. Μοΐποκα, Ρβιϊοὶ. ΧΙΧ, 284. λαο- 

πόροις τε μηχαναῖς ᾿ἰδτῖ. λεωπόροις, ῬΟΥ Β5Υπίζοδίη ΘΓ πα τμη, 
Ηδἰπιβοθίῃ Ναομίνγαφ ν». 189. Ὑοῦϑαθ δηϊθοθαθηΐθθ, ααἱ 80 δἴ8 

αἴν6}1}1 πϑαπθαηΐ, 58015 ἀοοοπῦ πᾶθο ποὴ δᾶ ροπίδῃι {Π|πὰτπ Ηδ]- 

Ἰοβροῃέξίαηι γοέθγθπαα 6886, αὰθὰθ Ηθυηδηηΐ οὐαὺ ορίπῖο, 864 πιδυῖ- 

᾿ἀπηδη πϑνὶραίϊομθηι α1οἱ, οαἱ βία ἀοθδηΐ ρΟρα] Ῥουβδγατη ἱπιρουῖο 

ΒΆΡΕΙ, 4085 ἃ Ῥαιδ15 0515 ροδία πὸ αρίαιθ ἀἰδίϊηρυ (οὐχ ὡς 

αὐτῶν τῶν Περσῶν ϑαλαττίων ὄντων, ἀλλὰ τῶν ἐχείνοις ὑπηχόων 

παραλίων 568. Μ.). Οθίογαμη σπίσυτοι πείόμασι οατα Δοαμηΐηθ 

αἸοίαχη οϑί. 

104--11 Πῖο Ὑϑροηθηοβ 6886. βϑηϊθη απ ΠΘΧιΒ ΘΥϊποῖΐ, 

ΔΙ ΙΒΙΓΟΡΠΙΟΟΒ. [α1886. 1ἰηἰ6]16χιὶῦ ϑ6 1 61.υ. Εροᾶο ΑΘβο υ] 5. τι888 

οϑύ 1ἢ ρᾶιΐθ ῬΎ]ΟΥΘ ΡΔΙΟΩΙ ΑΡΔΠΘΙΠΠΟΠΪΒ, απο οδὺ οδγηθη Ὀϊ- 

Ραγθατη, ΔΡ0 ἴΟΟ ὨΟΒΙΓΟ, ὯΠ0Ὸ ἔθῃοῦθ ἀθουτγοπίθ, ᾿οπρο αἰ ν  ΥΒΌτη, 

107 ὙΠ ίοϑα βουρίαγα ἀνάσόων, ἃ Υἱτὶβ ἀοοίϊβ γϑοίθ ἴῃ ἀνᾷό- 

ὅων ταυίδία, βϑηθίϊναπι πηδήματος εὐπετέος , αθπὶ 5080] 8 ἀθ 

Ἄτης 5βα]ῖα δοοθροιτηΐ, δἀδυχίδβθ. νἱἀθίασ, Ἐουίαββθ πηδήματα 

δυσπηδητ᾽. Ὑαϊάθ ἀϊδρ!οθηΐ οοηϊθοίαγαρ πήδημα τόδ᾽, πήδηι᾽ 
ἅλις εὐπετῶς; ϑηρήματος εὐπηγοῖς. 

108. 9 φιλόφρων γὰρ δαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει βροτὸν 

εἰς ἀρχύστατα Ἰἰθτὶ. ΤηϊοΡργθίαμηθηία ὀρτορίθ τϑπιουῖέ β οἰ ]6Γ, 

Δηίφαδηι βου ρίασαμη Ἄτα 81] αἰ νϑυβῖριβ Ηομηθυῖοὶβ 17. 1Χ, δ0ὅ 

84. ἃ. 80] 011 88 β'ρῃϊῆοδνῖ να Ἡθγμδηη. 
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’ ) ; « 

110 τόϑὲεν οὐκ ἔστιν ὑπὲρ ϑνα-- 
Ν ᾿] ! "-“ 

τὸν ἀλύυξαντὰ φυγεῖν. 100 

Ταῦτα μου μελαγχίτων 114 στρ. εἰ. 

φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ, 

θᾶ ὀᾶ, Περσικοῦ στενάγματος 
110 τοῦδε μὴ πόλις τιύϑη-- 

ται, κένανδρον μέγ᾽ ἄστυ Σουσίδος, 

Ι ᾽ , Καὶ τὸ Κισσίων πολισμ᾽ 120 ἀντ. εἰ. 

110. 11 ὑπὲκ Ηδθγπι. Ὀὶπᾶ, ὑπερϑέν νιν ἀλυόκάζειν φυγόντα 
Ηοἰμηβοθίῃ. Αὐ ἀλυσκαΐζειν ἄ6 Θομαίαᾳ μπο 1Π1πὸ 886 Θοηγ θυ θη τὰ 
ἀϊοϊίαγ. Βογίαββα ἀλυδκαζοντα φεύγϑιν. 

112. 18 μου Μ. μοι νυ]ρο. γοσθι μελαγχίτων τϑοῖθ 5680]. 

Μ. ὀχροηΐξ σενϑήρης. Ὀοὶπάθ ἀμύσεται Μ. 

114---1Ι6 ὁὰ περόικοῦ δτρατεύματοσ Μ. οὐ νυϊρο. αιῖαβ 

Ἰοοὶ οουγαρὺϊ ᾿πίθυρυθίδί ΘΒ τϑίαϊαθθθ τϊῃϊ σὙἱᾶθουῦ ἴῃ ὡοννηαϊ 

φσόπόγαϊ ὧδ ἰ{᾿ ἱηιδέγιμοἴϊον ρεδίΐφμιο 1801, ΧΥ͂. Τη απίνγογύϑαμη [θηθη- 

ἄστη οϑὺ σοοθ ὁ (απιδπι τηθ Ἱ οαῦϑα 18 ΡομΘηἄδπι ραΐαν 1) ΠΟῚ 

δα ργϑδϑβθηΐθιη σὑϑυατη βίδίαμη οὐ 5110 ᾿ρϑῖ8 ΠΟΙΏΪΠ6 ἃ ΟΠΟΥΙΟ Ἶδοΐ, 

8564 ξαΐαγα8 Θ΄ αϑιοσάτη οὐ ΟἸΒΒΙ ΟΡ) Ἰδιηθηΐδίϊ 65. ἰηθυ 886 ΟΡΡΟΙΪ, 

αὐοα νϑιίβὰ 119 58.158 ἀβθοϊδγαῖασ, {δ γϑῖοὸ ἀθιηοηβύνγινῖ τοῦδε; 

αποά δ Θχϑυοϊθασα δΔΌβθηΐθμι ὑϑίθυυὶ πθα αὶ, νσἱπὰ γραία, ΟΟ]]αΐο 

Ἰοοο δηθμοίϊοο, ἴῃ αὰ0 τηξου] δοίϊο πο 8 1η ἀΘο] 1800 1165 δά]θοίο οαδαὰ 

τοῦτ ἐπος Ἰοοῖ οοῃβίνποίϊοηϊ ᾿πβθυ ΠΥ, τηδηϊ θϑίαπη δυὶς Θ᾽ αϑτη αὶ 

οδϑιι οὐΐδπη Ηΐο οριιϑ 68886δ. Νιπηίσαπι στρατεύματος 8 οϑδοϊϊαηίθ 

ΠΡγατῖο Ροβίδαπι οδῦ ὑγῸ ὄτενάγματος, 40 οἰΐδιι ἀποῖῦ Βομο] αϑύδθ 

δαποίαϊο ὁ6" Περόιχὸν ϑρήνημα, ΘΧ ΑΘΒΟΙΥ]Ὸ ἴρ8ο., αὖ 8ο]οῦ, 

ΒϑρΙ θη 15. Βο]αὰ8 ροβϑιιπΐ αὐϊάθηῃ ἰΐῶ ΘΧΡΟΩΣ αὖ συϑηται ΘΟΡθο- 

ΒΟΘΠΩῚ σίμη μαρθδὺ δἱ μέγ᾽ ἀόστυ ῬΘΥ ΔρΡροβί(οπθιὶ δ σόλις τϑἕδγα- 

ἴὰγ; ν᾽ ἀθίαν ἰδῖαθῃ νοοα θα] σόλις 6Χ ἰπίουρυθίδἐ! Ομ 8 ἰΥΥΘΡβ.556, 

4ὰο 5. 0]αίο βου θη πτη ΘΟΙ]ΟΙΟ : μέλος ν0] βοὰν τίϑηται. 

, ὃ 
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ἀντίδουπον σεται, 

θὰ θᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπλη- 

120 ϑὴς ὅμιλος ἀπύων, 

βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λακίς. 12 

Πᾶς γὰρ ἱππηλάτας καὶ πεδοστιβὴς λεὼς 

σμῆνος ὡς ἐχλέλοιπεν μελισ- 

σᾶν σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ, 

120 τὸν ἀμφίζευχτον ἐξαμείψας 

ἀμφοτέρας ἅλιον 130 

σπιρῶνα κοινὸν αἴας. 

118 ἐόεται Μ. ἐδσόεται νυϊρο. ἀόεται ΒύτγΠΘΥ ΒΙουμ, Ὀϊπᾶ, 

Ιηαϊοαύνυαμαη [αὐ οὐ δουΐδῦϊ ΘΟ πού νὰ ἴῃ ὕα] 18. ΡΤΟΙ 806 

ῬΟΩΣ θὺ β5880Ρ86 ΘΟ) ΠΠΡῚ πούίαμη οϑύ (οἵ, Αὐϊβίορῃ. θοῖος. 4965). 

Μ4]16 ΠΟΠΠᾺ]] ρθη μθϑίη ἰηζα]θγαηῦ, ἔγαϑίσα 8111 ΟΟΠ ]ΘΟί ΓΒ 

1 Δ υ]Βογαηΐ. 

119. 20 ὀᾶ 86πι|68] Μ. γουθὶβ γυναιχοπληϑὴς ὅμιλος ΡΘΙ ἃρρο- 

ΒιΠοηθμὰ δἃ τὸ Κισσίων πόλιόμα γο]αἴ18 Θρτθρὶθ βιρῃϊβοαίαν, ατοᾶ 

ἴῃ ΒΕΟΡΒα ἀθοϊαγαραὺ νοὸχ χένανδρον, ἰοίδηη) ᾶπι Οἰγ᾽ϊαίθπι 6 

ἔθ 18 οοηβίδυθ. 

128. 24 μέλισσα Μ. Πἤμην (ΓΘ ρθτα ἃΡ68) αὐηοίγαγίμν" δὲ οἸυη65 

οἰγοιπιδίαπί Γγ δηλ, ἀθη5ὸ εἰϊραηίψιο ἔγεφιοηίος. δ οτρ. αἰ. ἸΥ͂, 218, 

128---27 Τὸν ἀμφίζευχτον ἀμφοτέρας ἅλιον πρῶνα κοινὸν αἴας 

γϑοίθ νἱάθίυῦ Ἡθυτηδηηι8β γθυΐοσθ 7μηοίμηι μἰγζδηα σοηϊηηις 

βοοίμηι (Δ οἴθοῦι ἀϊούαχη) {ϊΐέμι5 (1Π Τηϑῦθ ΡῬΤΌΤ ΠΘη8). Νθο ἤδιηθῃ 

ΡΓΟΥΒ8. ΔΡ͵Θοοσῖμὰ ΒοΠο] βίο Μϑᾶ. ἰπίθγργοιίδίίοπομι τὸν Ἑλλήσ- 

πόντον : Το τ8 ΘηΐΪη ἰηβίαυ 6 Ἰοπρίηαπο ᾿πίπθην Τ]ΔΥΘ ΒΌΓΡΘΙΘ 

νἱἀθίαν. Υ͂. 869 κατὰ πρῶν᾽ ἅλιον οὐ Αφαπι. 280 Σαρωνικοῦ 

πορϑμοῦ πρῶνα 1Π1 ἱπιογργθίδιομὶ ἔανθηῦ, ἤδὴθ πῸη τϑβρυηῦ, 

Ῥρββίιηθ αυἱ Χουχῖβ ροπίθῃῃ ἃ ροδίβ ῥγοπηοηίου απ ΤΠΔΥΪΠΙΠῚ 

ὙΟΟΘΔΥῚ ΟΡΙΠΔΉΓᾺΝ. 



[9 

͵ ν - ! , ᾽ " 

“Ἵέχτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόϑῳ πίμπλαται δακρύμασιν "ἀντ. ς΄. 

Περσίδες δ᾽ ἀκροπενϑεῖς ἕκα- 136 

180 στα γόῳ φιλάνορι 
τὸν αἰχμάεντα ϑοῦρον εὐνα-- 

τῆρα τιροτπεμιψαμένα 

λείπεται μονοζυξ. 

.4λλ:- ἀγε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἐνεζόμενοι 140 

1890 στέγος ἀρχαῖον, 

φροντίδα κεδνὴν καὶ βαϑυβουλον 

ϑώμεϑα (χρεία δὲ προσήκει), 

πῶς ἄρα πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς 

Δαρειογενὴς, 145 

140 τὸ πατρωνύμιον τέλος ἡμέτερον᾽ 

πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν, 

ἢ δορυχράνου 

180 ΤΑΡΥΪ ἰΐθυι σόϑῳ. ϑουῖρβὶ γόῳ. Ἠροϊπηβοοίμ, Κι, ϑι. 
Ρ. 186, βαρτα ἀνδρῶν ἔρῳ Ιοσϑηπάμππι Θοη]Θοογαί. 

181 αἰχμήεντα θὲ εὐνατῆρ᾽ ἀποπεμψαμένα Μ. Ἐταθπᾶαίθ 

1ΡΥῚ ΠοΠΏ]]1. 

184. 88 τὸ δ᾽ ἐνεζόμενοι ὁτέοό Μ. Βορίαμη ἀϊοαπί, πο 

ΒΘΡΌΪ]ογαΙη [Δ Υ11. 

188 ἀρα Μ. Οδέοττιπ φροντίδα ϑώμεϑα πῷς πράσσει Ξέρξης 

ΘΧΡΟΠΔΒ φροντίζωμεν ὅπως εἰδόμεϑα πῶς πράσόει Ξέρξης. 

140 ΤΑΡτὶ γένος ἡμέτερον, αιδ6 ΗοεΙηδημ5 ΘΧρομϊῇ : ̓ὅϑπιϑ5 

ἃ Ῥοῖβθοὸ ἀυοίαμη, ππηᾶ4θ πὸ5 ΠΟΘ ΒΔΌΘμαΒ, ἰάθοαθ ΠΟΡῚΒ 

οορπϑίατη. 8.64, ργδθοθάθηίθ Δαρειογενῆς» Δ δπο ΧΟΥΧΙῚΒ ΔΡΡ6]- 

Ἰαυ οι θυα βρθοίδιθ πατρωγνύμιον Ραΐθι. Ἰίδαθθ ΒΟΥ θ81 τέλος, ϑμηι-- 

τιαην ροίοϑέαίοηι, ἀοηιίμμηι, ΟΟ]]αῖο ϑϑρί. 1005 τῷδε Καδμείων τέλει 

οὐ ἴθ. 161. Τώήπκο, ψαλνῦ. (. Ρ οὶ. 1868 Ρ. 087, ὁϑένος ἡμέτερον, 

ο)θουῖβ γϑυθὶβ τὸ σατρωνύμιον. 
΄ 
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λόγχης ἰσχὺς κεχράτηκεν. 
ἀλλ ἣδε ϑεῶν ἔσον ὀφϑαλμοῖς 150 

140 φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, 

βασίλεια δ᾽ ἐμὴ, προστοίτνωμεν" 

χαὶ προσφϑογγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν 

πάντας μύϑοισι προσαυδᾶν. 

 βαϑυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη, 155 
100 μῆτερ ἢ ΞΞέρξου γεραιὰ, χαῖρε. Ζαρείου γύναι" 

ϑεοῦ μὲν εὐνήτειρα Περσῶν, ϑεοῦ δὲ καὶ μή-- 
ἢ υ 

τῇρ ἔφυς, 

εἴ τι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεϑέστηκε στρατῷ. 

“ΤΟΣΣΑ͂. ᾿ 
“-“ὅὄ ἐΝ ἄμ, ἃ ἕως ! ! ! 

ταῦτα δὴ λιποῦσ᾽ ἵκανω χρυσεοστολμοὺυς δομους 
Ὰ ω , ᾽ 

χαὶ τὸ “αρείου τὲ καμὸν χοινον εὐνατήριον. 100 
" ᾿] ͵ : ΡῚ “- " - 

180 κχαμὲ καρδίαν ἀμύσσει φροντίς" ἐς δ᾽ ὑμᾶς ἐρώ 

144. 45 “Ρτοάϊύ γϑρίηα βρ]θπᾶϊᾶο ογπϑίι δὲ οαντα γϑοΐα, αὐ 

ΘΧ γν. ὅ99 ᾿πίθ]Πρ᾽ἑατ᾽ Ηθγμηδηη., Μδγμην 6606 ἰμληθη,) φμαῖο ἐὦ: 

εἰδογιίην οσμϊἧς οηνοαϊ, ποὐὶς σαογίίμν ΘΟ α{Ζ, 

1460 σπροόσπίτνω προόσχυνῷ Μ. [πίἰογργοίατπηθηίατη γθοίθ οχαϊἐσαηΐ 

ΠΡΥῚ Ρ] ΥΩ, σπροπίτνω, προπίτνω Ἠθττήδημ, ααθιη ἔπρὶξ πρού- 

πίτνειν οἱ προόφϑόγγοις ἰμίθη 858 Τϑβροῃμᾶθσθ. ϑουΐρϑὶ σροόσπίτνω- 

μεν ΟΧ ῬΟΙΒΟΙΪ οοη͵θοίαγα : ΟἸΏΠΘ5. ΘΗΪ ΥΘΡΊ ΔΙ ΠῸΠ 80] 1 

ΔΙ]οα αὶ, 564. οἰΐδπι δάογανο ἀθρϑηί. 

152 ΟΠοῦὰβ Αἰοββᾶα αἰοῖϊΐ ἀθὶ τηδίγθηι θχϑυ 1586, 81 ἔου- 

ἴχηδθ9 νοθθ Χϑυχϑιη πιου 816) 6886 Θυϊποδηῦ. ΟΥ̓ ΔΘΟΌΙα ΡΘΥΒΟΠ δία 

Ιοαὰϊ νἱᾶθ8. 

1064 Μαγνίαμη Ἰθούϊομθηι εὐναότήριον Υοοθρογαηὺ ΒΙοιαῦ, Ηθμι. 

ιὅ5 Τιοροραίαν χαέ με. Ἐθοίθ Βοίῃθ χάμέ. 8680]. Α. καὶ 
“ ι . ᾿ ᾿ ᾿ 

ὁμὸ κατὰ τὴν καρδίαν ἐδσωϑεν χόπτει φροντίς. 



21 

μῦϑον, οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὐσ᾽ αδείμαντος, φίλοι, 
δ ἢ , , ᾽ γ ͵ 4 

μὴ) μέγας δαίμων κονίσας οὐδας αντρέψη ποὸδι 
ν᾽ -᾿ ὧν » ! 

ὄλβον, ὃν Δαρεῖος ἢρὲν οὐκ ἄνευ ϑεῶν τινος. 

ταῦτα μοι διπλῆ μέριμν᾽ ἀφραστύς ἔστιν ἕν 

φρεσὶν, 1θῦ 

160 μήτε χρημάτων ἀνάνδρων τιλῆϑος ἐν τιμῇ σέβειν 
’ »“-2ὦὥἌ χ 

μήτ᾽ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς, ὅσον σϑένος 
, 

παρα. 

166 οὐδαμὼς ἐμαυτῆς οὐσ᾽ ἀδείμαντος, υἱδὶ νἷπι γ 6 15 δθγδβ, 

ΘΧΡΟΩΙ ἀοθοὺ πομέφεαηι ἐδ ηι6 ἔρδα βϑοίγα, αὰᾶθ πο 88.185 δρίδ 

6886. ἴδ 0110 Βθηῖ1 688. Αἢ ἱπίθυραμποίϊομδ τηίαία βου θθηάστη εὔϑον 

οὐδαμῶς ἐμαυτῆς; οὐσ᾽ ἀδείμαντος ἢ 864 ἰδιηθῃὴ δῖ ρδυθοῖρῖο 

ὄντα Υἱχ ΟΔτουΐ ροΐοδί. [δα οοηϊϊοῖο μὖϑον οὐδαμῶς ἐμαυτῆς 

οὐδ᾽ ἀδείμαντον. υὖ μὴ ἀντρέψη ἃὉ ἀμύσόει φροντίς ΡΘηᾶθαί, 
Ἰ θυ ΡΟ ΟΒ1 18 νυ 18. ἐς δ᾽ ὑμᾶς... φίλοι. δ΄. βορῃ. ΑἼ. 481 : 
Οὐδεὶς ἐρεὶ ποϑ'᾽ ὡς ὑποβλητον λόγον, Αἴας, ἐλεδας ἀλλὰ τῆς 

δαυτου φρενός. 

161 Ὑυ]βαία μὴ μέγας πλοῦτος οἰβοίζαν βΒϑηϊθηθία δρβιγᾶα 

8. αἰνιἰ86 ἀὐβοθᾶθηίεβ ρϑᾶβθ ργογιιδηῦ ορεβ. Νϑι σλοῦτον οἱ 

ὄλβον ἴοτο ἰάθπι 6888 ἀοοθηΐ υ. 740 84.; αιδθ 81 πηδχίπιθ ἀϊ Που- 

τοηῦ, ἰδηθὴ ΠΟῚ ἃ αἰν τδυιπὶ δοίαγα, 564 ἃ. Ρ6]]1οὰ οἰδᾶθ ρϑυϊ- 

Οα]απὶ ῬΘΥΒΔΥη ᾿πρ ῖο δάθϑί. Ερυθρὶθ Ηθιτβοϑίῃ κιὴ μέγας 

δαίμων, 9011. ν. 152. ΤΠ Ρτοττπ πλοῖτος ΘΧ ἱπίθγρυθίδιοηθ γοοἱϑ 

ὁλβος ἰγγθρβίββο νυἱἀθίαγ. 

169 μέριμν᾽ ἀφραύτος δἱ ἃ ὨυμηοΥ}8 δὲ ἃ βθηϊθηίία οἰαυαίςαί. 

μέριμνα φραότος Ἠθυπᾶῆθ. ϑραντὸς Μοίποκθ Γβίϊοί. ΧΧ, 68. 

διπλῆς μερίμνης φραστύς (οοττθρία υ]τἰππ8) Ἠδτίαπρ. Απ διπλᾶ 

μερίμνα φράστορ᾽ ἐστον ὃ 

100. 61 ΌρΡΙΘΧ οὐτὰ ᾿π46 πϑβοΙ Υ, ΗἾΒῚ 8110 Υ, ᾳαοα νΊ ΟΣ πὰ 

οὐ ΔΌΣΙ ΟΟΡΙ86, πουΐγϑθ δἰπθ δ]ίθυὶθ νδ]δαγ86, δὴ ἸΟΩΡῸ ἰθυγΔΥΠῚ 

Ἰηΐουνα]]ο βϑυποίδο βαπί αὐ ἰηΐον 860 ΘΌΧΙΠΟ 6588 πϑαπθϑηί. 

ΟΥδίϊοηβ Θομοϊηπἰ αι! ργοβριοἱῦ Ηδγίαμρὶ οοπ͵θοίαγα ἐν τιμῇ μέ- 
΄΄ 



ἔστι γὰρ πλοῦτος γ᾽ ἀμεμφὴς, ἀμφὶ δ᾽ ὀφϑαλ- 

ο΄ μῷ φόβος" 
ὄμμα γὰρ δομων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. 

πρὸς ταδ᾽ ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε, σύμβουλοι 

λόγου τὸ 

100 τοῦδέ μοι γένεσϑε, Πέρσαι, γηραλέα πιστώματα" 

παντα γαὰρ τὰ κέδν ἐν ὑμῖν ἐστέ μοι βουλεύ-- 

ματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὖ τόδ᾽ ἴσϑι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μὴ σὲ δὶς φρά-- 

σαι 

μὴτ᾽ ἔπος μητ᾽ ἔργον ὧν ἂν δύναμις ἡγεῖσϑαι 

ϑέλῃ:" 

4 

νειν. 810 οἰΐδιη Ηδηβοθίῃ, αἱ 60]]. ΗΘΒΥΟΠΙ ρ]οβδα ἀναλκῆς " 
ἄνανδρος, αἀσϑενής, Βουθοπάπμη οοηδοῦ ἀναλκῶν, απο οοπίταροβίίο 

δσϑένος ὩΟΠΗ 181] γπιαίαν. 

102 ΠῖΡυῚ ὀφϑαλμοῖς ἩυπΙΘΥΟ Ρ]ΆΓΔ]1, απιθπὶ ῬΥΟρΥΐΘ οὐ βῖῃθ 

τηθίδρμοσα ἄθ οου]δ, ΠΟ 4θ 60 αποᾶ οαγπτη οϑύ, αἴοὶ γθοΐθ πιοπϑί 

Ηϑγμᾶμημ. 8ϑ.864 ᾿ἰηᾶθ οἰποίιυῦ ὀφϑαλμῷ Ροδίδπη ΒΟΥ ρ51880, αποᾶ 

οἴϊατη ᾿ἱπίθ]]οχιὺ Ηθιτηβοϑίῃ. 

104. ὁ5 Βογίαββο ἀλλὰ σύμβουλοι. Νάπι ἀθιποῃδβίγαιψιιπι 

τῶνδε, ΡῬοϑὺ τάδε ϑαρογνδσαιμι, ΠΡ ΔΥΪοσ τα. ργᾶνϑθ 564 ]18{ ἀ6- 

ΡδΥὶ Ραίο. ΒΙοιηῆθιαϊ οοη]θοίατα Περδῶν ἈΪΏ1] ορὰβ : ΕἸΔΘΙΠπαπὶ 

ΘΒΟΓαπι χατ᾽ ἐξοχήν νορΔΥΪ Πέρσας, Υ6] {ἈΡΌ]8Δ6 ἐξα] 8. ἀοοοί; 
οἵ, 249. 289. Πεϊπάθ γηραλὰ ὈϊπάοΥ. -ς 

108 δυνάμειό Μ. Μοτίθ : πο αἰϊοίμιμι, πθὸ ἔαοίιαη φιοά [α- 

ομίας ποβίγα {ἰδὲ ργαοῖγα ρμοϑ5ῖ. Χοι. Μριπου, 11, 8, 15 γομίζεται 

τὸν πρεσβύτερον ἡγεῖόϑαι παντὸς καὶ ἔργου γχαὶ λόγου, 4αθηη ἰο- 

οατα δἰξα] Μοίμοϑὶς ΡΉ110]. ΧΙΧ, 286. [46πὶ βυβρίοδίαν ἡγεῖσϑαι 
πέλῃ. Αἱ τϑοίθ νἱἀθηΐαν οὐ ἢΐο οὐ δ]181 Ἰηΐθυρυθίθβ υϑίθιθβ ψΘ ΡΠ 
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εὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους κα- 

λεῖς. 110 

ΑΤΟΣΣ Α. 

- ᾿ς 

110 Πολλοῖς μὲν ἀεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν 

ξύνειμ᾽, ἀφ᾽ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας σερατὸν 
3 ! ως » , , 

Ἰαόνων γῆν οἔχεται πέρσαι ϑέλων" 
! Φ' Ὕ 

ἀλλ᾽ οὔτε πιώποϑ᾽ ὠδ᾽ ἐναργὲς εἰδόμην 
« - ' 2 ! “Φ Ἵ ᾿ 

ὡς τῆς παροιϑὲν εὐφρονης" λέξω δὲ σοι. 180 
Ι ω 

11τὃ. ἐδοξατὴν μοι δύο γυναῖκ᾽ εὐείμονε, 

ἡ μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠἡσκημένη, 
τ τω "Ὁ 

ἡ δ᾽ αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψνιν μολεῖν, 
“ - 2 ! 

μεγέϑει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστατα πολι 

κάλλει τ᾽ ἀμώμῳ, καὶ κασιγνῆτα γένους 185 

180 ταὐτοῦ" πάτραν δ᾽ ἔναιον ἡ μὲν ᾿Ελλαδα 

κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον. 

τούτω στάσιν τιν᾽, ὡς ἐγω ᾿δόχουν ὁρᾶν, 

ϑέλειν ΘΧΡΟΠΟΙΘ δυναόϑαι. ΟἿ, Ηομι. 11. ΧΧΙ, 866. Οἁ. 1Π|, 121, 

αϊρθὰβ οὐπὰ Ἰοο8 Αὐθοογαμα ἀϑὰ8 ΘΟΗγΘΩΙ. 

118 Τιοροραίαν ἀλλ᾽ οὔτι πῶ τοιόνδ᾽ ἐναργές» Β0ΙΟΘ66. αὖ τα] 

αυϊάοπι νἱἀθίαγσ. ϑβοιῖρβϑὶ σώπσοϑ᾽ ὠδ. 

116 μοι οτῃϊ Μ. Αρουΐδ ΤΠΘτ βίου θβ ἂρ Ηογοοίαπι 

ΥΠΙ, 109 ἀϊοϊξ ᾳιοᾶ Ποὺ βομηηΐο βρη ηοαίαν, ϑιεοί τὲ καὶ ἥρωες; 

οἱ ἐφϑονησαν ἀνδρα ἕνα τῆς τὸ ᾿Ασίης καὶ Εὐρώπης βασιλεύειν. 

Ταῖθ ἱποθρύαπι φαοαδιητηοᾶο στούαση πϑίαγαθ ΤΘΡΌΡΠΔΥΘ, ᾿ἰρϑδὶ ροβύ 

ΧοΥχὶβ οἰδάθιη Ῥϑύβαθ 16] χοσαηΐ, ἐδ. 1, 4 : τὴν γὰρ ᾿Ασίην καὶ 

τὰ ἐνοικέοντα ἔϑηνεα βάρβαρα οἰκειεῦνται οἱ Πέρσαι, τὴν δὲ Εὐρώ- 

πὴν καὶ τὸ Ἑλληνιχὸν ἥγηνται χκεχωρίσϑαι. 

1719. 80 ἀμώμωι οὐ τ᾽ αὐτοῦ Μ. ΠΙιπᾶ τϑοΐθ νἱἀοίαν Ηϑου- 

πηδη ΡΥ ϑΘί]1588 ν]ραΐδθ ἀμώμω. 
“ὰ 



τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι᾽ παῖς δ᾽ ἐμὸς μαϑὼν 

κατεῖχε χἀπραῦνεν, ἄρμασιν δ᾽ ὕστο 190 

1890 ζεύγνυσιν αὐτω καὶ λέπαδν᾽ ἐπ᾽ αὐχένων 

τίϑησι. χὴ μὲν τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ 

ἐν ἡνίαισί τ᾽ εἶχεν εὔαρκτον στόμα, 

ἡ δ' ἐσφάδᾳζε, καὶ χεροῖν ἔντῃ δίφρου 

διασπαράσσει, καὶ ξυναρπαζει βίᾳ 19 

1900 ἀἄχαλινος ἅρμα, καὶ ζυγὸν ϑραύει μέσον. 

πίπτει δ᾽ ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται 

Δαρεῖος οἰκτείρων σφέ" τὸν δ᾽ ὅπως ὁρᾷ 

Ἐέρξης, πέτπελους ῥήγνυσιν ἀμφὶ σώματι. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυχτὸς εἰσιδεῖν λέγω. 900 

1900 ἐπεὶ δ᾽ ανέστην καὶ χεροῖν καλλιρρύου 

ἔψαυσα πηγῆς, σὺν ϑυηπόλῳ χερὶ 
βωμὸν προσέστην, ἀποτρόποισι δαίμοσιν 

ϑέλουσα ϑῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε. 

ὁρῶ δὲ φεύγοντ᾽ αἰετὸν πρὸς ἐσχάραν “0 
200 Φοίβου: φόβῳ δ᾽ ἄφϑογγος ἐστάϑην, φίλοι" 

188 Τεύχειν. ϑιίχαοίατα πορ]ορϑηιίον, οὐὖτι8 οὖ 1101 οὲ ρυδθ- 

Βουζπ ἀρὰ ΗἩθγοδοίαπμη οχθαρ]α ἱηνθηϊαπίαγ. Υ. β ἢν οἱ ἢ Δ ΘΊΒ6 Γ᾽ 

δ Ηετγοᾷ, 1, ὅ8, 8. Ηοτηδηη δᾶ ίρογαπι Ρ. 146. ἐν ἀλλήληισι Μ. 

186 ὑπαυχένων Μ. 

181---89 ἐν ἡνίαιόιν Μ. Οουτν. ΒΙομηῆοθ]α. δαϊρο ἐν ἡνίαιόι 

δ. Μοχ Πἰρτὶ ἐν τῇ δίφρου. ἘβτΘρῖθ ὄντῃ ϑ'δ]ρονῦ, ἰάααθ Ἰαίοτθ 

γιἀθίαν 1 Β0ΠοΪοὸ Μ. ἐν τῇ βίᾳ δίφρου χαλινὰ θγσόει. Ποἰηᾶθ 

διασπαράτνει Μ. 

190 ΤΘροραίαν ἄνευ χαλινῶν, 4ποα οὰπὶ γοῦρο σείϑεται δρίθ 

ΘΟΗΪπρογθίαῦ, δ ξυναρπάζει ποῦ σοηγθηϊ, Βοιποία β]οββᾶ 

Βουῖρβὶ ἀχάλινος οὐ «ἀάϊ!αϊ, 410 ἀθρτθ οαγθυδίατν, ἅρμα. 

198 χαλιρόου Μ. 
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μεϑυστερον δὲ κίρκον εἰσορῶ δρόμῳ 
πτεροῖς ἐφορμαίνοντα καὶ χηλαῖς κάρα 

τἰλλονϑ᾽" ὁ δ᾽ οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας 

παρεῖχε. ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ εἰσιδεῖν, 210 
- ᾿] ἢ Ν , -΄7 " 

200 ὑμῖν δ᾽ αχούειν. εὖ γὰρ ἔστε, παῖς ἐμὸς 
! δ 5 Ν ὉΝ ’ ΠΥ τὰ. 

πραξὰας μὲν εὖ ϑαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾽ αγῇρ, 
»ἭΣ , ! τι «ς ! ᾽Ν ! 

καχῶς δὲ πραξας --- οὐχ ὑποδικος ὧν πόλει, 

σωϑεὶς ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ χϑονός. 

ΧΟΡΟΣ. 

Οὐ᾽ σὲ βουλόμεσϑα, μῆτερ, οὐτ᾽ ἄγαν φοβεῖν 

λόγοις 915 
210 οὔτε ϑαρσύνειν. ϑεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱχνου-- 

μένη, 

201. 2 δου θοπάσηημθ σρόμῳ, ἱ. 6. οἰωνῶν βασιλεῖ Ὁ Ἠθίτηδοοίῃ 

κείνῳ τ ἐπαχταίνοντα. ὅϑηῃιθ δα Ὰ1186 ἀθβίρπδίϊο πο πθοθββᾶγία ν᾽ ἀθίαγ. 

204 δειματέσίδεῖν Μ. Ἐοοίθ εἰσιδεῖν Ἠδυύππρ. [Ιῃ ναυ]ρδία 

ἐστ᾽ ἰδεῖν ῬΥΔΘΒΘΠΒ ἰθιηραβ οθμβί οὶ οϑῦ. 

207. 8 Τιοροραίαν οὐχ ὑπεύϑυνος πόλει, δωϑεὶς δ᾽ ὁμοίως; 
0881 {768 Οαδθαατη ΘΥθηἑαΒ ᾿μΐο 56 ΟΡΡοΟΠουθηΐασ. ῬδυΟΆ]θΙ δέ 

τγ8]6 ἰηϑουίϑιη 6586 ρδαίθί : βοϊθηΐ ϑῃΐτη Οὐϑθοὶ ρϑυοῖρία ΑἸϊπᾶ 

8111 ΒΡ) ηροῦθ. {8πὶ γ810 ααὰτὰ ἀπδθ Θησπηὐ ύϊοηΘ5 ἴῃ ΠΒΙ 

ΘοΔΙαοτϊηὐ, νἱᾶθβ ὑπεύϑυνος ὧν Υ6] ροϊϊι8 ὑπόδικος ὧν τϑααϊτί. 
Ὗοχ ἸΟΠΡΙΊΟΥ ὈΤΘΥΪΟΥΙ βαρδύ αϊα ρδυτοὶρίαπὶ ὙΘΥΡῚ Βα βίη Υὶ 

Θχραλ. ΟἿ, Ηθβγοι. ὑπόδικος" ὑπεύϑυτος. Οδίθσαια αααμι ροϑί 

κακῶς δὲ πράξας {υἰδυϊδδίτηα ἀπδθαὰθ δχϑρθοίθηϊαι, οτηΐηΐβ υἱδδη αὶ 

διδῶ γορῖπα μ6 5ῖ0 αυϊάριη, τηοᾶο γορ6 β8ῖνο, οὐηηΐδ ἀθβρθύδηᾶδ 

6586 ἀϊοῖδ : ααϑιὴ οὐδίλοηβ ᾿ποοηβίδη τη αἱ ΟοΟΥτρθηάδιῃ Ραΐδᾶ- 

Ῥαπῦ, ροδίϑο Ἰαυᾶϊρθαθ ἀθίγαμθραηῦ. Οὐθπτβ τορ8. Υϑύϊο  θ18 

τϑαᾶθμαὶβ ποι ΟὈδίχιοὐὶ Ἰὰου]θηΐθυ ἀθβουι θυαηίαν ϑερρὶ. 858 8Βα4. 

210 ϑρασύνειν Μ, 
΄ 4 



εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ τῶνδ᾽ ἀποτροπὴν 
τελεῖν, 

κεδνὰ δ᾽ ἐκτελῆ γενέσϑαι σοί τὲ καὶ τέκνῳ σέϑεν 

καὶ πόλει φίλοις τὲ τεᾶσι. δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς 

γῇ τὲ καὶ φϑιτοῖς χέασϑαι, πρευμενῶς αἴτου-- 

μένην 220 
Ν ! -" ο᾽ εν - 

210 σὸν πόσιν Δαρεῖον, ὅνπερ φὴς ἰδεῖν κατ᾽ εὐφρό- 
γῃν, 

2 ι ιν - γ Ρ 

ἐσϑλὰ σοι πέμττξιν τέκνῳ τὸ γῆς ἔνερϑεν ὃς ἷ 
φαος, 

Ύ Ἀ - , ! -Ὡ 

ταμπαλιν δὲ τῶνδε γαίας κατοχα μαυροῦσϑαι 
᾿ 

σκοτῳ. 

ταῦτα ϑυμόμαντις ὧν σοὶ πρευμενῶς παρήνεσα" 
γ Α - “ὦ) (Δ - , , 

εὖὺ δὲ πανταχῇ τελοῖϑ᾽ α τῶνδε κρίνομεν περι. 220 

212 ταδ᾽ ἀγαϑὰ δ᾽ Μ. τὰ δ' ἀγαϑ'᾽ 6 οἱ γυϊρο. ταγαϑ᾽ 

Ηδυμιδηη, Μο]ῖὰ8 χεδνὰ δ᾽ ἩοΙμηβοοίῃ. Ἠϑίπᾶθ Ἰθρθθδίαν τέκνοις 

δέϑεν, αὖ γ. 221 ΠΙὈΥῚ ΠΟΙΠΪ])] παισί. ϑΙΏρ.]ΔΥθτα τέκνῳ, αΌ ΘΙ 

μαθοὺ οοἅ, νἱπᾶ,., ΘΧ 5080]. Α.. δοὶ καὶ τῷ Ξέρξῃ τοδαθηάπμι τποπαῖΐ 

Ηδἰμηβοθίῃ. 8018 θηΐτη ΧΟΥΧΘΒ 10, αὖ ν. 216 οὐ ἀθΊατι6, τϑϑριοἰίασ. 

214 ΟὐοΥγοχὶ ΠΙΡΥουατα πρευμενῶς (πρευμενῃ) δ᾽ αἰτοῖ' τάδε. 

Νά ᾿ῃίθυροϑιΐο ἀθηηομβίγαϊννο, απο 5θαπθηΐ δ, ΘΟΙΙΡΥΘ ΘΗ δαΣ, 

πρευμενῶς Οὕτη πέμπειν 7υπρὶ πϑααϊύ. 

211 Μυϊρο χκάτοχ᾽ ἀμαυροῦσϑαι. ΟοΥν. ΒΙομ, τὰ δὲ κακὰ 

τὰ ὄχεϑέντα (Ἰθβοπάππηι χακὰ καταόχεϑέντα) ὑπὸ τῆς γῆς ἀφανι- 

όϑῆναι τῷ κότῳ 56}. Μ. 

218 ϑυμόμαντις " οὐ φύόει μάντις, ἀλλ᾽ ὑπὸ λογιόμοῦ κρίνων 

καὶ ὑπὸ ἐνθυμήσεως 86}. Μ. ϑδ΄πὰ Ηοβγομῖαβ οὐ Ῥμοίίυϑ, 

θοῖηαθ ἔογίαβδθ προφρόνως ΡΥῸ 1{θγᾶΐο πρευμενῶς. 

219 Τοροραίαν τελεῖν ὅοι τῶνδε, αὐτὸ θχροῃὶϊ ροββαῃΐ, ἴῃ- 

[6]16ΡῚ ποαπθαηί, ΟΟἸ]αΐο ν. 222 βουϊρβϑὶ τελοιϑα, αποα ῥγοχὶπιθ 

Δοοραϊξ δα χελϑιόοι. 



Α,ἼΤΟΣΣΑ͂. 

2920 ἀλλὰ μὴν εὔνους γ᾽ ὁ πρῶτος τῶνδ᾽ ἐνυπνίων 

κριτὴς 
. Ν ! 2 ω ! ) ἣν ἢ ! 

παιδὶ καὶ δόμοις ἐμοῖσι τηνδ᾽ ἐχυρωσας φατιν. 

ἐχυξλοῖτο δὴ τὰ χρηστὰ" ταῦτα δ᾽, ὡς ἐφίεσαι, 
Ν Ὡ - ΦΊΛ - , 

πᾶντὰ ϑήσομεν ϑεοῖσι τοῖς τ᾽ ἔνερϑὲ γῆς φίλοις, 
ἤτον, ὯΝ Ρ] » ! - ἈΤΊ ΩΝ - 

δὺτ᾽ ἂν εἰς οἴκους μολωμὲν. κεῖνο ὁ᾽ ἐχμαϑεῖν 

ϑέλω, 230 
3 »Ἥ τῆν: -» 22) ὦ φίλοι, ποῦ τὰς ᾿ϑήνας φασὶν ἱδρῦσϑαι χϑο- 

γός. 

ΧΟΡΟΣ. 

τῆλε πρὸς δυσμαῖς, ἀνακτος γείτονας φϑινασμαά- 

των. 

ΟΑΤΟΣΣΑ͂. 

ἀλλὰ μὴν ἵμειρ᾽ ἐμὸς παῖς τήνδε ϑηρᾶσαι πολιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πᾶσα γὰρ γένοιτ᾽ ἂν Ἑλλὰς βασιλέως ὑπήκοος. 

221--ὃϑ τὴν δ᾽ Μ. τήνδ᾽ ἐκύρωδας φάτιν ποι! Θδὲ ᾿ πδῃῦ 

᾿Ἰαἐθγρτθίδίϊομθπι ργούα 5} 564 ποῦ ἰδοϊθηάθμι ἀθογθυϊδι, ΟἿ, 

518. ὕδατα νἱᾶθβ σαῖτα, ουἱϊ τηοχ κεῖνο ὁρροπϑίαν, θ6π6 858 ΒΆΡΟΓΘ, 

ὨΘα4ὰ6 ἰπ τἄλλα ταπίδπᾶππι 6886. ἐχτελοῖτο δὲ Μ. 

220 Πἰρυὶ ἄνακτος Ἡλίου φϑιναόμάτων; ααοά ΗδθΙΙΠΔΠΠῚ8 

ὑπ Ἵ πο ἀθροραί. φῳϑιναόμαόσιν Ῥαὰν δοιμϊα Ὀἱπάουτε, Αἱ υἱοῖ 

5665 ΟῚ δϑὺ ἴῃ ρϑηθίϊγο, απ ΠΙΌΥΪ οὐ 50 118 Θχὶθθηί, 564 ἴῃ 

γοοῦθ Ἡλίου, ατὦ ΟδΙΘΥΪ ρο888 ἀοοοῦ νυν. 494. Ἐ)θοία ροββα 5Ὲρ- 

ΡΙθνὶ γείτονας. Βοοῖθ 56}0]. Β. τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν " τοῦτον 

γὰρ μάλιστα πάντων σέβονται. Αἰίατμηθῃ οἰΐδιη αγᾶθοὶβ 5.0] βἰπι- 

Ρ]Ιοϊτον ϑεὸς ἀϊοῖταν : οἵ, Επτῖρ. Μοά. 852, 
΄ 



28 

ΑΤΟΣΣΑ͂. 
ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήϑεια στρα- 

τοῦ: 230 

ΧΟΡΟΣ. 

280 καὶ στρατὸς τοιοῦτος ἔρξας πολλὰ δὴ ΙΠήδους 

καχα. 

“ΤΟΣΣ.Α͂. 

καὶ τί προς τούτοισιν ἄλλο; πλοῦτος ἑξαρκὴς 

δόμοις ; 

ΧΌΡΟΣ. 

ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, ϑησαυρὸς χϑονός. 

ΑΤΟΣΣΑ͂. 

πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χερὸς σφιν 

ἐμπρέπει; 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδαμῶς" ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράστπειδες σαγαί. “10 

229. 8ὺ Νοη οορίϑιτιηι ὨΠΠΊΘΙΟ, 5664 νἱτούπμη ἐοχυπᾶϊη0 

ΑἸΠΘμΐθη8685 δρυᾶ Μαγδίποηθιη νυἱοθυιηί. [Τίδαπθ καί ἴουσὶ παι, 

βοᾷ οἰΐδπι δὲ ΡΥ τοιάδε ἀϊδρ!οοῖ, πθὸ τοιοῦτος μδθοὲ απο τϑῆθ- 

ταύατ. Οὐηϊϊοίο ὧδέ τις περιόδσὸς αὐτοῖς ἀνδροπλήϑειαν δὀτρατός; 

-- κάρτος οὖν τοιοῦτος ... 

282 ἀργύρου πηγή ἐν Θοριχῷ γάρ ἐότι μέταλλα καὶ ἐν 

Δαυρίῳ 86}. Μ. 

288 ΤΑΡΥ] διὰ χερὸς αὐτοῖς (αὐτ᾽ Μ.) πρέπει. Βτάποῖκ δ]Π16410 
διὰ χερῶν αὐτοῖς. ΜοΙΐὰΒ σφίσιν ὙΥ Θ]]απον, ὄφιν ἐμπρέπει Ηοτ- 

ΤΠ, 60]], 580}. Δ., αἱ γογρὸ Θομηροβίίο ἴῃ ἰηὐογργθίδύιομθ αὐ ΌΥ. 



ΑἸ ΟΣΣ“. 

’ , - 

280 τἰίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι καπιδεσπόζει σερατοῦ; 

ΧΟΡΟΣ. 

᾽ -»"Σ , " .Φ) « ἢ 

οὕτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 

“ΤΟΣΣΩ͂. 

» Ν ᾽ , υ , ΕῚ ᾿ 

πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἔπηλυδας ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥστε ΖΙαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φϑεῖραι στρα-- 

τόν. 

. ἍΤΟΣΣ Α͂. 

δεινά τοι λέγεις ἰόντων τοῖς τεχοῦσι φρον-- 

τίσαι. 245 

2865 στρατῶι Μ. δαγ. Ἰθοί. ὀτρατοῦ ρταθία]ογαμπί θα] οΥ685. 

2817 Μα]ὶπὶ δαΐους, 501η1 Οϑιιδᾶ, μιένοιδν ἐπήλυδας ΟΠ νἱᾶο- 

ἴὰν αἰ υγθ ἃ μένοιεν ἐπιόντας. --- ῬΥΔΘΟΙΑγαστη Αὐοββαθ ΥΘΒΡΟΠΒΆΠΙ 

ποϑοῖδθ 86. ϑατχηϊγαίίοηθ 08 [ΠΙρουαίθπι ἰπουπαϊβδίταθ ἰδ δυο, 

ΔΙΩΡ ἢ ἤοανὺ Ηοτοαοίαβ, δρυᾶ 461 ΧοΥχθθ μᾶθὸ ᾿διηδγαῖο ορρο- 

ηἷῤ (ὙΠ, 108) : ὑπὸ μὲν γὰρ ἑνὸς ἀρχόμενοι κατὰ τρόπον τὸν 

ἡμέτερον, γενοίατ᾽ ἀν, δειμαίνοντες τοῦτον», καὶ παρὰ τὴν ἑωυτῶν 

φύσιν ἀμείνονες » καὶ ἴοιεν ἀναγκαζόμενοι μάστιγι ἐς πλεῦνας ἐλάσ- 

ὅονες ἐόντες" ἀνειμένοι δὲ ἐς τὸ ἐλεύϑερον, οὐκ ἀν ποιέοιεν τούτων 

οὐδέτερα. 

289 τεχκοῦδσιν Μ. ΡΙὸ ἰοντῶν αὐὰπὶ δουϊδβίὶ ρδυιοἱ ρί τι πὶ τϑ- 

ααυϊγαύαγ, συϑέντων 601]. Μαοίποκο (ΡὮΏ110]. ΧΙΧ, 285) 60]]. ν. 849. 

Ῥοββὶβ ϑἔϊδιη Θεβώτων. Ἰποοπβίἀεγαίθ μολόντων Ηθἰμηβοοίῃ. 
ἊΨ 



ΧΟΡΟΣ. 

240 ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖν ταχ᾽ εἴσει πάντα ναμερτῆ λόγον" 

τοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει 

μαϑεῖν, 

καὶ φέρει σαφές τι πρᾶγος ἐσϑλὸν ἢ κακὸν κλύειν. 

ΖΓΓΕΩΖΌΟΣ. 

Ὦ γῆς ἁπάσης ᾿Ασιάδος πολίσματα, 
Ε1 Α Ξ ,ὴ Ν ᾿ ν 

ω Περσις αἴα καὶ πλατὺς πλούτου λιμὴν, 950 

240 ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς 

ὄλβος, τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται ττεσόν. 

ὦμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά" 

ὅμως δ' ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάϑος. 

240-42 ΠΙΡΥΙ νημερτῆ. ΟὐοΥγ. Ῥογβοθ. ϑϑαιθηίδ 5ἰθ οχ- 

ΡομδΒ : ἤιρζιις οηΐην υἱνῖ σε δ5 πιαρηί[οϑίο οὐ δογθην Ῥαγδίσιην, ἱ. 6, 

ΡΕΡΙἰσαμη, γϑρίαμα, ργοάϊε, αἰδγέψιιο σον ίμι γυμρἐζμηι ἰαοίμηνυα ἐν ὶδίοηιυο. 

πρέπει μαϑεῖν αἰούιμη οδὺ αὐ πρέπουσιν ἰδεῖν ϑΌΡΡΙ. 689 848. ΑἸδοΥ 

ἰαᾶθὸ δοοθρὶύ Μοίηθϊο, 1. 1., ουγαβ δοηϊθοίαγα χεὶ φέρει ὙΘΥΘΟΥ ΠΘ 

ΘΒ 240 τϑραρηθύ. Οθίθγαιη Ῥϑυβδιιπὶ ΔΉΡΑΓΟΒ. ΡΘῚ δ δίϊομ68 

αἸβροβίίοβ ῬγῸ 08 πουϊξ Αθβοῦυ!ὰβ (ν. Αρᾶμι. 261), Β64 115. αἱἱ ποῃ 

Ροίεγαῦ ἍΡῚ οουϊαίαβ ρΡᾳρηδθ ἰθϑίϊβ ἱπἀποθμάμπβ οὐαί, Υ͂. Ῥαϊίῃη, 

Εἰμάος φεῦ ἴος ἰαφίηγιιο8 7605 1 Ὁ. 241, 89 64. 

248. 44 ᾿Ασίδος, αἱ ν. 148, ΒΙοιηῆο]4, Ποίπάθ Ἰϑροραίατ 

πολὺς πλούτου λιμὴν , δα]θοῦνο ὁΧχ υϑύϑᾷ βϑαισθηΐθ τηᾶ]0 δαΐο 

ἩΠαΐο. Ἐπγὶρίάοβ Οὐ. 1077 μέγας πλούτου λιμήν. Αὐὐ Ποῦ δαΐ, 

ααοᾶ τηδ]αΐ, πλατύς ΑΘΒΟΒΎ]ο τοάδοηᾶιπι. 

Απΐθ 249 πηΐϊὰ8 ὑϑυϑιιβ Ἰδοῦηδηι ποίανὶ, ἱπ ἤδη ἴδ 8561- 

ἰρηἰΐδια : ᾿ΕΠαἸ6 ἸΔουΐπηδϑ, βϑηηλίπι8 θᾶϊῥθ, Β΄. γοοαύγ8 Πέρσαι, 

ααθιη οὐδηΐ ααἱ ἴῃ Πέρσαις δαί ὑμῖν τητιἑαγθηΐ, Ἰοοατὰ ϑαθπιη ΟὈ Ϊ- 

ΠΟΘΙ οὐ παηΐπιβ οἰΐδηι Πΐο, βἰοαῦ ἴῃ Βθααθη θ8, ἀποθιβ ἐσ πλθ- 

{γ18 ΟΠοΥ! Ἰαπηθηζαίϊοηθθ. ρυδϑὶ 10. 



91 

.ξ Ἀξ .ξ ἡ ἰοὴ Ἀξ 

Πέρσαι" στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. “50 

ΧΟΡΟΣ. 

! 

900 «νι ἀνια κακὰ νεόχοτα ΟΡ, 
ν ἤσο »-“ἷὟ , 

πανδαϊ. αἰαῖ, διαίνεσϑε, Πέρ- 
’ ᾿ ΡΥ Π 

σαι, τοῦ ἄγος κλύοντες. 7 

“ΓΓΕΦΖΌΟΣ. 

« ! 3. 1 2ὦ᾿ ἢ σϑ 3γὴν Τὼ ἢ 
ὡς πανταὰ γ᾽ ἐστ᾽ ἐχεῖνα διαπεπραγμένα" 260 

ἐ ἥδ: ) γ, ᾿ ὔ 

αὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως νοστιμὸν βλέπω φαῦος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ῦῦ Πῆαλα μακροβίοτος ὅδε γέ τις ἀντ. α΄. 

αἰων ἐφάνϑη γεραιοῖς, ἀκού-- 

ειν τῦδὲ πῆμ᾽ ἄελπτον. 206 

ΖΓΓΕΟΩΖΟΣ. 
’ 

Καὶ μὴν παρὼν τε χοὺ λόγους ἄλλων κλύων, 
τι: Πέρσαι, φράσαιμ᾽ ἂν οἵ ἐπορσύνϑη κακά. 

201 ΤΑΡτογὰπὶ καὶ δαϊ γ8146 Ἰαηρτιοί. βουῖρϑὶ πσανδαϊ, αποᾶ 
ἢυταδηῦ σαντάλαν ἀχῃ Υ. θ80 πηπ]ίαητιθ ἃ]1ἃ ρα ποβέγαπι. 

208. ὅ4 Οπηιπία {ϊϊα, ααἱθαβ ρ]ουϊα θαπιαν, ρογίουμπῖ. δἰπᾶθ 

καὐτὸς δὲ 110γ]. χαὶ τιθ] 18 ΔΡ68588 βθηϑὶὺ ῬΟΥΒΟΏ, 

256 ἡ μαχροβίοτος ὁ δέ (δδὲ οθἰογ1) γέ τις Μ. ϑουῖρβὶ 

μάλα, ΡΙῸ αὰἂο 4αστη ἧ μάλα ἰηνϑθούαιη θϑϑϑῦ, ἴΠΟΧ μάλα δπΐθ 

μακρο βίοτος Θχοϊᾶϊς. Ἡθυτηδηπιβ δ δὲ τις, ἴῃ βέγορμα ἀδθ]θίο κακά, 

ὯΘΟ ἰϑιηθῃ ΥΙϑιι5 δχϑϑαιϊϑυῖ. 
΄ 



ότρ. Δ΄. 

ἀντ. β΄. 

82 

ΧΟΡΟΣ. 

200 Ὀγτοτοτοῖ, μάταν 

τὰ πολέα βέλεα παμμιγὴ 

τὰσδ' ἀπ’ ᾿Ασίδος ἦλϑεν αἴας 210 

δᾷαν ᾿Ελλάδα χωραν. 

ΑΓΓΕΟΩ.ΟΣ. 

Πλήϑουσι νεκρῶν δυσπότμως ἐφϑαρμένων 
20ῦ Σαλαμῖνος ἀχταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τύπος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὀτοτοτοῖ, φίλων 

ἀλίδονα μέλεα παμβαφῆ 16 
Ι ! ! 

κατϑανοντὰ λέγεις φέρεσϑαι 

πλαγχτοῖς ἕν διπλάκεσσιν. 

260. 61 ο το τοὶ τοῖ (ὐτοτοτοὶ ἴῃ δῃ[ϊδίν.) οὐ τὰ πολλὰ Μ. 

πολέα ΤωΔοΒηληη, βέλεα 6Χ τέλεα οοτγαρίαμα νἱάθίαν Μοϊποκίο, 

00]1. 48. 84. 

202. 08 Οοτγοχὶ βογίρίαγαπι γᾶς ἀπ᾽ ἀσίδος ἦλϑ᾽ ἐπ᾽ αἷαν. 

Πεϊπᾶθ δῖαν Μ. δαΐαν οοἄ. Τιλια οί μδπιιβ, ἀπᾶθ δάαν ΒΙοιηΐ,, Ὀ᾿πᾶ, 

207 ΤῊΡνὶ δώματα πολυβαφῆ, 6Χ ἰπίογργθίδεοηθ βου ρίαγδθ 

σΘηαΪη86, 4τ18Π|, 84 Βίτορῃΐοα γϑϑριοϊθηΐθβ, ᾿πυθηθυιηῦ ΚΚΔΥΒΘΥ οἵ 

Ἠοἱηβοϑίῃ, 

209 ᾿γΙδθίυν ΑΘβοΒυ]ὰ8 σλαγντοὺς δίπλακας ϑτῊΡ]48 ῬΘΥΒΆΡΙΠΙ 
γαβίββ ἀΐοοσθ, 486 ἴῃ τηϑυΐ Ὡδη  θ8 ππουία]8 ἰαίθ Θχραπβδθ 886 

Πὰς ἐογοθδηίασ᾽ Ηδιϑηη. 8160 Ηομῃ. Οἄ, ΧΙΧ, 241 δίπλακα; 

ϊ.. 6, χλαῖναν ἣν ἐότι διπλῆν ἀμφιέσασϑαι (8601:01. Π. ΠΙ, 126), οἱ 

χιτῶνα Θου)αηρὶί. αγῖα οοιητηθηθ βιπί βΒοῃο]αϑίαθ, Οθίθσγιμαι 

τη] τὰ πλαγκταῖς. 



“ΓΓΈ “ΟΣ. 

210 Οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα, τπιὰς δ᾽ ἀπτώλλυτο 

στρατὸς δαμασϑεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

. , Αι Σ 

1ὺζ᾽ ἀποτμον δαΐοις 280 στρ. γ΄. 

δυσαιανῆ βοὰν, 
[4 ͵ Ν -“ 

οἰς παγκάχως πάντα τὸ πᾶν 

Ὁ ϑεοὶ ϑέσαν, αἰαῖ, στρατοῦ φϑαρέντος. 

ΑΓΓΕΟΖΟΣ. 

5 - , ᾿) » 
Ὡ πλεῖστον ἔχϑος ὑνομα Σαλαμῖνος κλύειν" 

φεῦ, τῶν ᾿Ιϑηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 28 

ΧΟΡΟΣ. 

Στυγνᾶν γ᾽ ᾿ϑανᾶν δαΐοις ἀντ. γ΄. 

μεμνῆσϑαί τοι πάρα, 

211 ἐν βολαὶό Μ. 

212--Πὸ ἴύζε ἄποτμον βοὰν δυδαιανὴῇ πέρσαισ δαΐοιό, ὡδ 

πάντα παγχάχωσ ἔϑεσαν Μ. ἀποτμον δαΐοις δυδαιανῆ βοᾶν, ἀο]θίο 

Β]οββθιηδίθ Πέρσαις, Ἠθηπηδηι, ἀἄπότμον δαμόταις ΗϑφἰπΙΒΟΘΊΙ. 

Αἱ δαΐοις Βῖο δϑὺ ηνδου β. ΟἿ, βοόρῃ. ΑἹ. 784. δὶ 50}0]. δαΐον 

κοινῶς τὸ πολέμιον" ἀττικῶς δὲ τὸ δυστηνον. Ποῖμᾶθ, ἰγδηϑροϑιίο 

πάντα ἷ. 8. πάντῃ, ϑΌΡΡΙΘΥΙ τὸ πᾶν δ οὰπὶ Ηθἰπιβοθίμῖο βου ρϑὶ 

ϑεοὶ ϑέσαν. Ἠδυμλδπη ἀθᾶογαὶ ὡς πάντα παγχάχως ϑεοὶ | ἐϑεόαν. 

Οἰμηΐηο ϑεοὶ, 4ποα Βαρρ]ού 560}0]. Ρ., δαδθηάπθπτῃ οὐαί. 

218. 179 δτυγναί γ᾽ ἀϑῆναι (ἀϑᾶναι 4111) δαΐοιό Μ., ροδύ 

488 ᾿πίοραπχϑυπηΐ οαϊζοτθβ, νου 5. μϑινησϑιαί τοι πάρα απ ὡς 

Ἰπποιῖβ. Ηδπο βοπϑαθπι αἰ ν βίο πθῖη ΠῸῚ ΟΡ Δ πὶ 6556. οὗ τ685 'ρϑἃ 

Ἶ ὅ 



4“ 
Ὁ" 

980 ὡς Περσίδων πολλὰς ματαν 
Ρ) » ὅπεν πν..9.... ,᾽ 

δυνιθὰας ἐχειίσσαν γδ᾽ ανανδροις. 

“ΤΟΣΣΑ͂. 

Σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐχπεπληγμένη 290 

κακοῖς" ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὸ, 

τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 

δῦ ὅμως δ᾽ ἀνάγκῃ πημονὰς βροτοῖς φέρειν 

ϑεῶν διδόντων" τὰν δ᾽ ἀναπτύξας πάϑος 

λέξον καταστὰς, κεὶ στένεις κακοῖς ὑμως, 205 

τίς οὐ τέϑνηκε, τίνα δὲ καὶ πενϑήσομεν 

τῶν ἀρχελείων, ὥστ᾽ ἐπὶ σχηπτουχίᾳ 
ΡΣ ῃ , : , ! ! 

290 εταχϑεὶς ἀνανδρον τάξιν ἠρήμου ϑανων. 

δὲ Ἰοοῦβ δηξμοιϊοιβ οἱ ν. 277 β8α 58 ἀοοοί, Βοπδπι ἰῃἰθυραποίϊο- 

ὭΘηΊ, 8564 Βογιρίαγαπι νἱς]οϑᾶμη Βοαππαηΐαν 5080118ἃ. ωΘρθηααμη 

ὄτυγνᾶν γ᾽ Αϑανᾶν. Ῥυΐον ἴπ ὀτυγνὰν ἴθ οὖ ν, 989, ἰἰϑηπατιθ 

ΡΥΠὴδ ἴῃ μεμνηόϑαι (οἔ. ὑμν δεῖ Αξ. 942, πολύμταότον ΑΒ. 1400) 

ΟΟΥ̓ΡΙῚ νἱἀθηΐίαγ. 

280. 81 ΠΙΡΙῚ ὡς πολλὰς περσίδων μάταν οὗ ἐχτιόαν εὐτιδας. 

Ηδθο οιπθηάαν! ΒΟΘΟΚἢ, Ρῥυϊοσὰ ΘΡῸ ἔγδηϑροδαῖ. μάταν 8080]. 

ΘΧΡΟΙΪ τὰς μηδὲν βλαψάασας. Απ 5ουθοπάμθπιῃ ἀγαν ὃ 

280. 87 πᾶν... χκαταύτάς. Ροξίφιεαηι ἰοίαγυ {γὴν τἰγυΐυ ον 5μιηὶ 

οἰαίάοηι ἀμογμΐδε (τ ϑρίοιῦ ν, 248), οἰησιεία σον ηλαίο ατΐηιο θαίο. 

289. 90 ἀοχελείων (ἀοχολάων Ἐ0}.) ρτγορτπι ἀποίουθβ ἰηίου- 
) 5) 4 

ΡγΓοίαύαν Ἡθυπιᾶπηῃ. ὀχηπτουχίαν Ρούίπι5. σὁμηρικῶς Ὧ6 ἀποίθαβ, πᾶ- 

Ι65Β. πὰ πη 1π|85 ΘΠΠΠΊΘΙΑ δ, αὐδπηὶ δα ῬΟΥΒδΥ μη ΠΟΘ ΠῚ 46 

ΘΠ ΟΠ 8. ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ Οαβιο ἴθ 115. ΔΟΟΘροΥη, ἀγανδρον τάξιν ἠρήμου, 
Ε] ᾿ 

Ιοσμην δῖ, υασμμηι γϑἰϊψμῖ!. Τὰ θυ 6115. ἄναρχον; θθπθ, 8] τάξις 

ἴος ἴοθο ἰἄάθιη ναϊθυοῦ «πιο τάγμα. ρα. παϊο Το ρυ Αἰ οΪ 

οΡβίαί θᾶ ἀλ6 οί ἰηΐον ταχιείς οἵ τάξιν σον ο] ἰῖο. 



Βῃ: 

ἉΓΓΕΩΖΟΣ. 
-- ᾿ νὰ » ᾷ ) 
Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῇ τὲ καὶ βλέπει φαος. 

ΑΤῸΟΣΣ 4. 

ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φέγγος μέγα 800 
Ἁ ἢ ; Ν ἄ ὙΤ Ν 5. "ἢ , 

καὶ Λξυχοὸν ἡμὰρ νυχτὸς δχκ μελαγχίμου. 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 
3 μ .Ὶ ! «! ζ ᾿ 

«Ἱρτεμβαάρης δὲ μυρίας ἵππου βραβεὺς 
ς - 2 Ν -» 

200 σεύφλους παρ᾽ αχτὰς ϑείνεται Σιληνιῶν. 
Ἷ Ρ] , Ὕ: η “- ᾿ 

χω χιλίαρχος 4Ζ)αδάκης πληγῇ δορὸς 
! - 2 Ν ! 

πήδημα κοῦφον ἕκ νεὡὺς ἀφηλατο 806 
Τενάώνω ᾿ 2 ὡς: Βαχε ΡΨ 9.2 δας 

δνάγων τ᾽ ἀριστδὺς Βαχτρίων ἰϑαγενὴς 

ϑαλασσόττληχκτον νῆσον Αἕαντος πολεῖ. 
- ! ΡῚ ! , 

3800 “ίλαιος, “ρσαμῆης τε καργήστης τρίτος, 
«9. 2 Ν - Ν ηῚ { , 

οἵδ᾽ ἀμφὶ νῆσον τὴν τιδλειοϑρεμμονὰ 
! Ι Ἶ 

κυχώμδνοι κύρισσον ἰσχυρὰν χϑόνα᾽" 810 

291--οῦ ΠΡ φάος βλέπε. ογάη νϑυθουτη ΟΥ̓Δ ἤθη 

Βουναυ 50Π0]. Αὐἱδίορῃ. ἤδη. 1060. Βοϊπαςθ ᾿ΐθσιιμη ἸΘ οί 

φάος, ῬΥῸ 40 φέγγος ΡοΒα]. Μοχ ἦμαρ Μ. 

29ὅ Σιληνίαι αἰγιαλὸς Σαλαμῖνος, πλησίον τῆς λεγομένης Τρο- 

παίου ἄκρας, ὡς Τιιόξενος ἐν τῷ ς περὶ λιμένων 508. Μ. 

2907 Ἡδξθο ἰγγῖϑῖο Οασδθοσῃι ρούμπιβ πδιγϑίογθιη ααδὴ ΡΒ 58 1η 

ἄδθοθῦ. [06 ᾿ἰμϊτηΐοο που δοίο Ῥείγοοϊτιβ δραα Ἠοτηθσθαμι []. ΧΥΙ, 

145 : Ὦ πόποι, ἡ μάλ᾽ ἐλαφρῶς ἀνὴρ, ὡς ῥεῖα χυβιστᾷ. Ιάθυι 

οδαϊῦ ἴῃ ν. 807 84. 

298 ΤΩΡ ἀριότος. Ἐπηθηᾶ. ΒΙου, [Ιάθι βου ρίαγδθ υἹ αὶ 

Ἐπυὶρ. Μϑα. ν. ὅ. ἰϑαιγενὴδ Μ. 

. 800 ---802 δ} ]διμϊηθιη Ἰη16]]Π]ρηὐ νϑύθυθϑ ᾿ς ουρυϑίθϑ, ὑθοῦϊτι5 

ἘΏδΙῺ ΘΧ Δα]ΔΟΘΠΕΡτΒ ρᾶῦνἱβ ᾿51118 Ηθυηδηη. ΤΘροθαίαν γιχῶ- 

4 



80 

πηγαῖς τε Νείλου γειτονῶν «Ἵἰγυτιτίου 

᾿Αρχτεὺς, ᾿“δεύης, καὶ Φερεσσεύης τρίτος 

800. Φαρνοῦχος, οἵδε ναὺς ἐκ μιὰς πέσον. 

Χρυσεὺς Π]άταλλος μυριόνταρχος ϑανὼν 814 

πυρσὴν ζαπληϑῆ δάσκιον γενειάδα 816 

ἔτεγγ᾽, ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ. 

καὶ Πᾶγος ““ραβος, ᾿Αρταάμης τε Βάκτριος, 

810 ἕππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας, 816 

σκληρᾶς μέτοικος γῆς ἐκεῖ κατέφϑιτο. 

{ιδγοι κυριόδσον, ατιοᾶ Ἰαηρτιοί οὗ Ρ6 1 δουϊβίαπη μοί 8 αδπὶ Ρ6Ὶ 

ἱπιρογ θοίαπη ἀἰσθηἄππ ογαῖ. Κυκώμενοι, ἀπ β]οδδα ταραύσό- 

μδνοιγ 6 Ἰίρτο ψιπαοθομθηβὶ αὐΐα] ΗἩθιμηβοθίῃ, Ναολίνας Ρ. ὅ, οἱ 

τηθυδο Θοτηη θη αν]. 

804. ὅ φερεσειηό οἷ οἵ τε (ἢ Μ. Ῥοβί τρίτος 4πᾶτύατα δαάϊ 

ὭΟΠ ΡΟΒΒ56 ρῥϑίθί : τα 16 ΡΥῸ Φαρνοῦχος ΤΘροηθηάπηι ρΡραΐο θαβ- 

δοῦχος Ὑ6] φϑη{116 Καρδοῦχος. θΘἰπάθ. Ῥογβοῦ δομπθοὶδ ναὸς 

ἐπεόον ἐκ μιᾶς. 

800---8. ΠΊΡΥ συρρὰν δ᾽ πορφυρέᾳφ. ΟοΥτ. Ῥογβδοη, Χρυσεὺς 
ΒΘ η1116 θϑῦ ΔΡ ορρίάο Χρυύσα ἴῃ Τ τοδᾶθ ἀποίτιπι. Νοϊηθη ρΥΓΟΡυΪ πὰ 

ατίλλας ἴθ ΕΡΠΟΒΙΟ ππιῆτηο οχβίαῦ (Μιομηθῦ 1Π1|, Ρ. 87). Πυρσήν. 

τἷ 1 ν]ἀ θέαν οὐτη ἔτογγε πρϑηάπηι,. ϑ'δηρτη δ Ραγραγθα ἐϊηοίαγα 

(οἢ. ον. 1]. "Υ, 141---147) ἔαβοᾶτη Ῥᾶγρᾶμπι (δασκιος)ὺ ἴῃ ταΐϑιῃ 

ΘΟΙ ΘΙ. 

809 Μάγος (ἰπιπιο ᾶγος) ἐϑνιχὸν, Ἄραβος χύριον 568, Μ. 

1) 6Ἰη 46 ἀρτάβησ Μ. 

810, αἱ νϑυβὰβ ροβὺ 806 Ἰοροραίπν, δ1ο ἰηβοσαὶ. ΠΙΙῸ ἕἵσσου 

ἡγεμῶν τριόμυρίας Ῥοδί μυριόνταρχος (ουυ πο ροίοιαί, π60 ϑανῶν 

θθη6 ἃ πυρόὴν .. ἔτεγγε ἀϊνθ!]οραΐίαν, Ηΐο γϑροβί ἐπι ΠῚ ΘΥΟΥΙΠῚ 

Ἰορθῖη ὑθϑεϊαϊ!ς αὰὰ ἰηΠ4θ «4 294 (θι' ὈΪηΪΒ, απδῦθυ (ΘΓ η18 ΨΘΥΒΙΡῸΒ 

ἀποῦπν ῬΘυβαχ πὶ ἔαία ΘΟΙΡΥΘ ΘΗ ἀαηΐα}, πθὺ αὶ ΒΘα. ΡΠ)" (6. 

ΤΥ ν υδι8. 40 ἤδὸ ταίϊομθ αἰβοθααηῦ, 



Ὁ 

μηστρις ᾿ἀμφιστρεὺς τὲ πολύπονον δόου 350 

γωμῶν, ὃ τ᾽ ἐσϑλὸς ᾿“ριόμαρδος Σάρδεσιν 

πένϑος παρασχῶν, Σεισάμης ϑ᾽ ὁ Ιύσιος, 

815 Θαρυβίς τε πεντήκοντα τιεντάκις νειν 

ταγὸς, γένος “υρναῖος, εὐειδὴς ἀνὴρ, 
“«Ὗ ᾿ ͵ ᾿] !ὴ9 ᾽ “ 

χεῖται ϑανὼν δείλαιος οὐ μαλ᾽ εὐτυχῶς" 825 
, , - ΕῚ ᾽ , 

Συεννεσίς τὸ πρωτος ξἰς ευψυχίαν, 

Κιλίκων ἔπαρχος, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον 

820 ἐχϑροῖς παρασχῶν, εὐκλεῶς ἀπωλετο. 

τοσόνδε ταγῶν νῦν ὑπεμνήσϑην πέρι. 
-»" ᾿ ! 

πολλῶν παρόντων δ᾽ ὀλίγ᾽ ἀπαγγέλλω καχα. 980 

812 ἀμιότρις Μ. αἰϊΐααο Π0γῖ. Αμηότρις ΒγθΠΟΙ. Αμίότρης 

ΟΟου τ ν. 22. 

818 ᾿Αριόμαρδος Σάρδεσιν ὨΤΙΠΙΘΙ ΌΤΙ ΙΘρθιὴ ἃ ῬΟΥΒΟΠῸ ΟὈ- 
βουνδίδιη νἱοὶαὶ ἤθαὰθ δχοιβδίϊομθιη ἤαρθοὶ ἃ ΠΟΙΏΣΗΪΌτι5. ΡΥΟΡΓΪ18, 

ααϊρρθ αὑἀᾶδθ ὭΟΠ ΡΘΓ 86 1ρ88, 564 Ἰυπούιγδ ΠΙΙ͵ΙΊΘΥΒ ΓΘΡαρΘηΐ. 

ἴῃ) τηθηΐθιῃ τηΐηϊ γϑηὶΐ Ἀριόμαρδος ἀλγεόιν Σάρδεις παραόχῶν. 

814 ϑ᾽ δυίο ὁ οὐ Μ. 

816 ϑίθρῃδηιυβ ΒυΖϑηῦι5 Λυρνηδσός “ σόλις Τρωιχὴ » μία 

τῶν ἕνδεκα τῶν ἐν τῇ Τρῳάδι. τὸ ἐϑνικχὸν Λυρνήηόδιος. Αἰσχύλος 

δὲ Πέρσαις ὡς ἀπὸ τοῦ Λύρνα ἡ Λύρνη Λυρναῖος. 

817 Ἐουίδββθ οὐ μάλ᾽ εὐϑέτως. Ὀϊοϊΐαν εὐϑετίζειν γεχρόν. 

819. 20 ἀπαρχὸδ Μ. τάγαρχος δοη]. Μοίποκο Πΐο οὐ Αβᾷτῃ. 

1112 οἱ Οποῦρῃ. 661. Ποίῃᾶθ 6 11 Υ15. ποηπι}}}18 νηλεῶς (ἀνηλεῶς) 
τϑοθριὺ Ηθυτηδηῃ. 

521. 22 ΤΑΡΥΪ τοιῶν δ᾽ ἀρχόντων νῦν (Ποῦ υἱππηπμλ ἴῃ Μ. 

ΒΌΡΓΑ ΨΘΥΒΌΠῚ ΔῸ 8118 τηδη). τοιῶνδε ταγῶν νῦν Θοη]. Ηθτιηδη:. 

τοσόνδ᾽ Ηοἰτηβοοίῃ, γθοθρία οὐΐδηη ν. 1. ἴῃ Ῥαγ, Β. δαβουιρία ἐπσαρ- 

χόντων. διατιὶα ἰϑηίαγαπὶ νἱτὶ ἀοοί!, Ποὶπᾶθ δ᾽ οὐ Μ. ϑουῖ- 

θοπάθτηπθ ἀπαγγέλλων ὃ 

74 



88 

ΑΤΟΣΣ.. 

- - [δ ἐ ᾿ 

αἰαῖ, κακῶν ὑψιστὰ δὴ κλύω τάδε, 
» , Ν ! ! 

αἴσχη τὲ Πέρσαις καὶ λιγξα χωχυματα. 
995 ν; Ν ! μα κα δι [9 , ἐγ 292 «Ζ“τὰρ φρασον μοι τοῦτ᾽ ἀναστρέψας παλιν, 

νὰ ! - } Ὕ »" 

νεῶν σπτοῦον δὴ πλῇῆϑος ἦν Ἑλληνίδων, 
«! εϑόλις, »"Ὕἢ ! 

στ᾿ ἀξιῶσαι Περσικῷ στρατεύματι 386 
’ “᾿ 2 " 

μάχην συναάιναι ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

ΑΨΤΕΈΖΟΣ; 

Ι κι , ͵ Ζ 

σσλήϑους μὲν ἂν σαφ᾽ ἔσϑ᾽ ἕχατι βαρβάρων 
“- Ι Ὃ Ἀζ:}. Ὁ} 5 
ὅ90. στόλον χρατῆσαι. καὶ γαρ Ελλησιν μὲν ἣν 

« - 2 Ν 2 ! , 

ὁ πᾶς αἀριϑμὸος ἐς τριακαδὰς δέχα 

ναῶν, δεκὰς δ᾽ ἣν τῶνδε χωρὶς ἔχκριτος: ἊΒ|0 
ἡ Ἃ ι 3 κ᾿ ᾿ ᾿ 

Ξέρξῃ δὲ, καὶ γαρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν 
. [9] τ - ς ἘΥΜΕΣῚ, ΠΤ ! 

ὧν ἢγὲ πλῆϑος, αἱ δ᾽ ὑπέρχοποι ταχξι 
͵ 

.γ.γ}" Ν . Ἐ] ε ! Φ. 7 ! 8ῦ ἑἕχατὸν δὶς ἔσαν ἑπτὰ ϑ᾽. ὠδ᾽ ἔχει λογος. 

8260 Πθυὶ πόσον δὴ (βῖο Μ.) ἀὰϊ πόδον δὲ πλῆϑος ἦν γεῶν. 

Τυλ, σοόον τι. Τυδηβροϑιΐ νοοθιὴ γεῶν- 

829, 80 1100] βαρβάρων ναυσί, ἰᾶᾳαθ Παραϊῦ οἰϊδυη 50}}0]. 

Μ., αὖ πὶ Δαβουρβουῖ λείπει τὸ ἦν. Τανῃ. βαρβάρους. Ἐθτμι. 

βάρβαρον γαυδσίν. Αἱ ἀαίϊναυβ νανυσίν Ροϑῦὺ πσλήϑους ἕχατι ΟῺ 

θθη6 ἰηΐουίαγ, [Ιἰἀᾳ4π6, 4αππὶ ργδοβϑθυθψη νὸχ γαῦὺς Ὠΐο 7ᾳ5ῖο 588- 

Ρῖπιβ γθοισταίῖ,, ἀθ]θίο ο] οββθηιαΐθ βου ρ81 στόλον. Ἰ)θίηᾶθ ἕλλησι 

ἸΡΥῚ. 

888. 84 χαὶ γὰρ οἶδα ἀναδοῦτη. παγγαΐοσθιη. ργοάϊξ, οἰϊδηη 

Ποδύϊτι) γ68 8586. ΡΙῸΡ6. Β0116 ἀβϑθνυθυδηΐαπι,. [1)6᾽ηἀθ. 1 ΟΥ̓ ὑπέρ- 

χοιποι ΟΟΥΥ, γα κθῆθια, (θίθυπ) οὐ ποβῦο ἔαο!’ Ηργοάοίαβ, 

ΥΠΙ, 48. 89. 184, ατδθοῖὶβ ἢᾶνο5 ΟΟΟΙΧΧΥΠΙΙ, Ρουθ ΜΟΟΥ͂Ι 

{0 65. 
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μὴ σοι δοχοῦμεν τῆδε λειφρϑῆναι μαχῃ; 

ἀλλ᾽ ὧδε δαίμων τις κατέφϑειρε στρατὸν, 54» 

χλ [ χκὶ Ἴστῳ τύχ! τάλαντα βρίσας οὐχ ἰσορρόπῳ τυχῆη. 

Α,ΤΟΣΣ.Ζ. 

ἐτ᾿ ἀρ’ ᾿“ϑηνῶν ἐστ᾽ ἀπόρϑητος πόλις; 848 

ἉΓΓΈΖΟΣ. 
.) Ἵ - Ν γ7 « 2 4 Ν , 

540 ἀνδρῶν γὰρ οντων ἕρχος ἐστὶν ἀσφαλές. 349 

ΑΤΟΣΣΩ͂. 
Υ͂ - 

ϑεοὶ πολιν σώζουσι Παλλάδος ϑεᾶς. 547 

886 ληφϑῆναι Μ. τῆδε μάχῃ»νγ Ῥγοοίϊο 86 ὑηϑέϊίο : ᾿θαὰθ 

Θΐπη Ραΐο τῇδε ἃ γ006 μάχη αἴν61}1 ροββθ, αὖ ρύοὸ δάγνϑυδιο δοοίὶ- 

Ριδίατν, 

887. 88 Ῥοϑὲ ᾿ηἰουτορϑίϊοπθη 5ῖ. ἰηΐουυῦ ἀλλὰ απϑ8ὶ τθ- 
Βρουϑῦμῃ πορδίϊνιτη δαἀαϊδαπιη οββοῦ, ἴθ αὰα 6]]Π1ρ51 ποι ΠδΟΓ πα πππὶ 

Βθαπθ Αἰοβδδθ ὮῚ νϑυύϑὺβ {0 6η6]. 

889--841 ἴῃ 1ΙΡτῖθ ποὺ οὐάϊῃθ 86 δχοϊρίαηΐ : 841. 89. 40. 

γαγὶα ἰθηίαγπηῦ ὙἹῈ ἀοοί. ρο σϑύβατη 8541, αἱ νϑύβαμῃ 899 

δηϊθοθάθυθ ποααϊῦ, πθὺ ἔδιηθῃ ἰηΐθυ ἤὰπὸ οἱ 340 ᾿ἰηβθυὶ ροίοϑβί, 

Ροϑδὺ 840 ροϑὰϊ. Νδιη νϑίϑαμη 541 ααἱ Αἴοθθαθ δο]ααϊοδηῦ αἰ 

ΤΟΥᾺΠῚ ΟΥ̓ ΔΘΟΔΥ ΤΠ ἸΡΉδΥαΘ, 68, Ργοΐθυαηῦ αὐι8 ΑΘΒΟΠ ] 8 ΤηΪΠΪΤηΘ 

οὐταραῖ. Εὔδιη Μαγδίπομθιη 116 Ῥθη6 πουϊῦ ν. 4607, αποᾶ ροβί 

νΥ. 288 84. νἱχ θχϑρθοίαθαβ. --- 6 ΠΌΗΠΠ ΤΘΒΡΟΏΒΟῸ Ορίϊηθ Ηδι- 

τη ΏΠῸ5 : “Θαστη Αἰοβϑαμι [αοογϑί ἰηξθυσορδηΐθιη, αὐ ΘΟμΒΘὨ ΘΏ ΘΠ 

εὐδί [οἷ᾽ ν. 227], 46 11ὰ ἴρϑα σθ, ααϑιη τηϊηΐτηθ ἡποιπᾶδπι δπαϊδιι 

6556 ΑἰΠΘΠΙΘΉΒΙ ΡΒ Βοϊοθαῖ, ΠΘῚῚ πο ροίαϊξ ααἰῃ Θχϑρθοίδιϊομθ 

ααδᾶάδμη οὐ τηϑίτι ΘΟ ΠΟΥ ΘΥθη αν ϑρθοίδίουθθ, η6 τϑίδυθηΐθιη απᾶϊ- 

γτθηΐ ἡτηὐθιη απο [δοίη 6556 ρυυϊίου ἰθυθραπί. 564 πὰπο 

τηθέτ πη ἴδηι ΟΔ1Π46 οὐ οορϊίαίο αἴ8Ρ611 ροθία, τὖὖ Π1ὰΔ ππητ] 

ΤΟΒΡΟΠΒῖ0 οὐϊδπιὶ Ἰδάθηη οὐ ρ]ουῖαπι αἴδοναὶ Αἰ πΙ θηβῖθιιβ. Αρίθ 
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᾿Δρχὴ δὲ ναυσὶ συμβολῆς τίς ἦν; φράσον. 850 
, »-" ! Α «! ’ 

τίνες κατῆρξαν, πότερον Ελληνες, μαχῆς, 

ἢ παῖς ἐμὸς, πλήϑει καταυχήσας νεῶν; 

ΓΕΠΆΧΟΣ. 

840 ἦρξεν μὲν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ 
φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποϑέν. 

ἀνὴρ γὰρ “Ελλην ἐξ ᾿ϑηναίων στρατοῦ 865 

ἐλϑὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ Ξέρξῃ τάδε, 

ὡς εἰ μελαίνης νυχτὸς ἵξεται κνέφας, 

800 Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν 

ναῶν ἐπενϑορόντες ἄλλος ἄλλοσε 

δρασμῷ κρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο. 860 
ὁ δ᾽ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον 

“Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ δαιμόνων φϑόνον, 

σοτηραῖδί οὑτὴ Ποὺ γϑύβιι ϑοορβιαβ γθβροηϑαη ἃ ΤΠΘΙΙβίοΟ]6, 

{55 Ηροτοαοίο ὙΠ1Π, 61 οὐ Ῥ]αίΐίδγομο ἴῃ ΤΠδιϊβίοοὶθ ο. 1Π, 

Αἀϊηηδπίο ἀαίαπι, ὉΥΡΘΠῚ ΠῸΠ 6556 ἴῃ Τηοϑηϊρθ5 δ ἀοιηΐθαβ, 568 

ἴῃ ΟΟ {πγθθβ ροβίζαιηα, Θυοάᾶ αϊοίαμπη α15 ἀπ θΙ αι ρογυα]- 

ϑαΐατη ρα Αἰ θηΐθη865 ἔπϊ5886, ᾿ἴ8 αὖ 1016 ΟΥΘΑῚ ροβϑὶῦ 811 181888 

60 πίο Αϑβοθ απ. [Ιἄθηὰ ἀνδρῶν γὰρ ὄντων γὙϑυθε “θογατῃ αὶ 

Ὑἰτὶ βιιηΐ. Μα]ΐμη υἱγογεηι, δὲ διηΐ ὉΥΡΙ, βοοαηάθτη ΑἸοαθὶ ΠΟ Ὀ 116 

11π4, ἃ 8600]. Μ. δ]]δίατη, απο 5810 οοιηρ]ον Βουρὶς : Οὐ λίϑοι 

Τειχέων εὖ δεδομαμένοι; ᾿Αλλ ἄνδρες πόλιος πύργος ἀρήϊοι. ΟΥ̓. 

οὔϊαπι Ν᾽ 6] οκϑι, ᾿ἀϊοῖηο ϑοιιν[ θη, ΤΥ Ρ. 100. 

842 ναυσὶν Μ. 

8417 Ἰθη παιγαῦ Ἠογοαοίιβ ΥΠ11, 78. 

850--εδῶ ΠΊΡτγογιμὴ μένοιεν οἱ ἐχσωσαίατο ΟΟΥ. Μοηΐκ, ἐπσᾶν- 

ϑορόντεό Μ. 

884 Μαίανὶ νυ]ϊραίαιη τὸν ϑεῶν φϑόνον, ϑυίϊου]ο ππο] βίο, 

τῷν ϑεῶν Μ. δῃίο οονγθοίοηθη ἈΠΠΙᾺῸ 6 ΠΡΥῚ, απᾶθ θϑὺ ρυϊτηἶνα 

ΒΊοΒΒαθ ΤὈΥ̓ΤηΆ. 
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ϑῦῦ πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον" 

εὖτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χϑόνα 

λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰϑέρος λάβῃ, 866 

τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίχοις τρισὶν 

ἔχπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιρρύϑους, 

800 ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον “Ἔἴαντος πέριξ᾽ 

ὡς εἰ μόρον φευξοίαϑ᾽ “Ελληνες καχὸν, 

ναυσὶν κρυφαίως δρασμὸν ξύροντες τινὰ, 870 

πᾶσι στέρεσϑαι κρατὸς ἦν τιροχδίμενον. 

τοιαῦτ᾽ ἔλεξε καρϑ᾽ ὑπ’ εὐθύμου φρενὸς" 

800 οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ ϑεῶν ἠπίστατο. 

οἱ δ᾽ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειϑάρχῳ φρενὶ 

δεῖπνον τ᾽ ἐπορσύνοντο, ναυβάτης τ᾽ ἀνὴρ 510 
τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ᾽ εὐήρετμον. 

δητδὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφϑιτο 

901. ὅ8 τέμενος αἰϑέρος, οοοἶὲ θηρία. ΤἸλοϊμθ νεῶν μιὲν 

ὄτῖφος Βτυποῖ. 

8602. θ05 νηυσὶν Μ. ΄ΜοΙΐὰΒ οοπβίαγοὺ ἰθιηρουαμ ταϊΐο, 5] 

βουϊρίθτῃ οββοῦ ον προκείμενον ἨἩουᾶπη. ὐΟδίθχιιπι ἀθοο]] ΟΠ 15 

Ροθηδπι ἃρια Ῥοιθαβ ἴῃ θὰ ἔπῖ556. οοηβίδί. 

804 ΤΑΡγογτη τούανϑ'᾽ οοὐγ. Βιύαποὶς. Ποίηᾶθ ὑπερϑύμου 

ΠΠΡτὶ ΡΠανῖταῖ, ὑπ ἐκϑύμου συ]ρο. Μοάϊοοὶ ὑπεὐύϑύμου (ὑπὸ ... 

τερπομένης διανοίας 501.. Α.) το αθίαν ἩΘἰτηβο θέ. 

8607 ΓΙΡΥῚ δεῖπνον. Βυυποϊζίατη βθοῖ οαϊίοτοθ Ῥ] υΐατιθ 

δεῖπνον τ΄. Δἴ 5080]. Α. ἡτοίμαζον εὐωχίαν, ἀπᾶθ ΒΙοιηῆο]ἃ ρτο- 
ΒΔ Ὀ1ΠοΥ Θομ θοῦ βουῖρίπιπι ἔπῖ5θ8. ϑ οένην. 

808 τροπωτὴρ δὲ ὁ λῷρος ὁ δεσμεύων τὴν κώπην πρὸς τῷ 

δκαλμῷ 56}. Μ. 

6 
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Α οΥ 2 ! - Χο, ! γ 

10. καὶ νὺξ ἔἕπῃξι, πᾶς ανὴρ κωπὴς αναξ 
2 -» ΝΣ ον . ) ὦ ΕῚ ! 
ὃς ναῦν ἔἐχώρξε πὰς ϑ᾽ ὁπλων δπιστατῆς" 

Π Α ͵ Ι Ν »Σ" 

ταξις δὲ ταξιν παρεέκαλει νεὼς μακρᾶς" 880 

πλέουσι δ᾽ ὡς ἕκαστος ἣν τεταγμένος, 
Α “ Ν ι ͵ 

καὶ παννυχοι δγ διαπλοον καϑίστασαν 
ς ' “ο“-ἅ .} ! Α 

ι΄ ναῶν ἄναχτὲς παντὰ ναυτικὸν λξων. 
Α , 

καὶ νὺξ ἐχώρει, χοῦ μαλ᾽ “Ελλήνων στρατὸς 
“ 2 » 

κρυφαῖον ἔχπλουν οὐδαμῆ καϑίστατο. 885 
Π ! ’ Ἔπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 

πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 
-"ὝἜ - , 

580 πρῶτον μὲν ἠχῆ πέλαγος ᾿Ελληνων πάρα 

8710. 11 σᾶἂδ δ' ὅπλων Μ. Ὅπλων ἐπιστάτης ο8ὲ ὁπλίτης, 

αὖ χώπης ἀναξ εδὺ χωπηλάτης. Οἷ, Ἐὰν. ΟΥΟ]. 80 κώπης ἄταχτας. 

Τρ}. ΔῈ]. 1260 ὅπλων ἀναχτες. Ἐϊυδβάοιη Το Ιορμιβ αἰχὶν κώπης 

ἀνασόδω (ρτῖτηα ϑηΐτη ρϑύβοηᾶ τοϑυϊαθπᾶδ), αποᾶ ἀϊοθμᾶϊ σθπδ 

Ροδίϊοαμη ΟΧχ 511 ᾧθιηρουῖβ τιϑὰ ἰθηπ]ογ 6. τΘρυΘμομα] ΑΥϊβίοίθ!θϑ 

Βμοί, ΠῚ, 2. 

812 νεῶς μαχρᾶς πΟμ 8815 ἀρίιπι ὁδί. ὀτιχὸς μακρᾶς Ηατ- 

ἴὰπρ. Ἐογίαββο γυχτὸς μαχράν. 

814 διάπλοον 561})0]. Α. Ἰῃηξογργοίαίαν διαπλέοντα τὴν ϑάλασόδαν. 

816 οὐ μάλα ΡΥ Ιθῃθπὶ ἱἰσοπίδπι ἀϊοίαπα οϑί. 

880 ΠΗΡτϊ ἡχῇ (519. Μ.) δαὺ ἡχοὶ πέλαγος. Νοαΐχιμι ἔθου 

Ροίοβῦ, πθὸ πια]δαπι Ρυ οἰ γα Θομ  Θοὐτιν 5. ἡ χήν, ἡ χῆς ἷ: 6. ἡ χῆξις; 

εὐχῆς. ΜΙ ατη οδὲ ἴῃ σόοο χέλαδος, απδπι ΤΠ Ρτανΐαβ, πηΐνουβα Ἰοοὶ 

βοηΐθηία ἰηαποῖιιθ, οδβοιϊζαηΐθυ ᾿ηὐ]10, Θοάθτη ΟΥΤΟΥΙΒ. ΘΠ ΘΥΘ 00 

ν. 8660 οοἄΐοοθ8 ΠΟΠΉ]ΠΙ φλέγων ἀχτῖσιν ἥλιος φλόγα μαΡΘηΐ ΡΓῸ 

χϑόνα. ϑουῖρβὶ σέλαγος. Μαΐθ ἃ Οτδθοοσαπι ρᾶτίο ἔδαβίο οἷα- 

ΠΙΟΥΘ βοηδῦ ΟΔΏΒ ἸΠΒΓΔΡ Το ογθηΐθ (μολσηδόν), Τηδὺ] τοϑροπᾶθί 

ϑδ]ατηϊηΐα τἰιρο5. Ηδθο οὐ φροδίίοθ ἀϊοία ϑαηῦ οὐ δᾶ νου αΐθμη 

δοοσοιπηοααία : ποηᾶαπλ ΘηΪπΠ ΘΟΠΒΡΙ ΟΙΘΡαηΐαν Οαταθοῖ, 866. ρᾶθϑῃ 

ΡοΡ Πποίαβ. οχδπαϊοραίιτν, 
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μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρϑιον δ᾽ ἅμα 
ΕῚ ! ! ᾿ , 

αντηλαλαξξε νησιωτεδὸς πέτρας 800 
! ! - - 

ἠχώ" φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 

γνώμης ἀποσφαλεῖσιν" οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 
"“Ὡ- , 

ϑ8ῦ παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν “Ελληνες τότε, 

αλλ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐϊνύχῳ ϑρασει" 9 μαχῃν ὁρμ 9 εὐυψύχῳ ὕρασει 
, ξ " γι..ὃϑ ὦ ! δὰ, 3 οὐ ἢ ἡ, ,»Ἃ , 

σαλπιγξ δ᾽ αὑτῇ παντ᾽ ἐχεῖν᾽ ἐπέφλεγεν. 805 
,Ὶ ! ! - 

εὐϑὺς δὲ κώπης δοϑιαδὸς ξυνεμβολὴ 
7 ! Ρ] , 

ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος, 
ς -“ ! ΒΥ Ρ] ΄-ὦ - 

800, ϑοῶς δὲ παντὲς ἤσαν ἐχφανεῖς ἰδεῖν. 

το δεξιὸν μὲν τπερῶτον εὐτάκτως κέρας 
- ! ! - ᾿ ηγξεῖτο χοσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὃ πᾶς στόλος 400 

! ν »"ἭἪ ΡῈ ! 

δσεξεχωρδι, χαὶ παρῆν ὁμοῦ χλύειν 

πολλὴν βοὴν, “ὦ παῖδες “Ελλήνων ἵτε, 

884 γνώμης ἀπούφαλεῖσιν, ορίηΐοηο ἰαροῖδ. ΜΝ οΥδιιη ΒΘ θη- 

[θπὶ ροϑὺ 886 ροῃθῃάυμη 6886. ΠῈ1}1 ΠΟ Ρθιϑιιαϑιὺ ΗΘ ΒΟ, 

Ναοίμγαρ 14. 

887 όοοθ ἐχεῖνα, Υτηΐϊητιθ θθη6 80 Ἡθυϊηδηηο Θχροβίία, ατϑθοῖ 

βρῃϊβοαπίαγ, Ἐθοίθ 5010]. Μ. τὰ τῶν Ἑλλήνων ἐξέκαιεν καὶ ἀνή-- 
γειρεν ἢ δἀλπιγὲ. 

888. 89 ΟὈτηπιθη ἑαυ ἰδίαν βἰηῦ ΠΥ Ρ 1418. γ υβαΒ: Μάβϑεσϑε 

κώπης ῥόϑια τ᾽ ἐλλευχαίνετε οὐ Γ υμνὰς ἐξ ἐπωμίδων χέρας Κώπῃ 

προδαρμόδσαντες ἐκ κελεύματος ἴῥρῃ. Τ. 1887. 1406. οοθ συγεμ- 

βολῇ (υἷδὶ ἰαπιθη δὺν ἐμ βολῇ βου] θθη απ) τϑπηοστ ἰού δᾶ 

Βουϑαθου δ, χολουστοῦ, γΟΘΘΠῚ ΟἸΠΠΘΘ. 5η1} [Δοὐϊ πούδηξαν. 

892. 905 Βογΐίαϑδθ ἡγεῖτο; κούμῷ δ᾽ ὑστερον πρόπας στόλος. 

Ποῖπᾶθ ὁμοῦ ποὴ θϑί βίτηα], 504 θα: ργορίηψιο. 8610]. ΑὙἱβίορῃ. 

αι. 248 : Ὁμοῦ λέγουσιν ᾿Αττικοὶ ἀντὶ τοῦ ἐγγύς. 

894 Νορβίγα πιθιηουῖα 1ἰδάθιη ἴῃ Ιοοΐβ δυδίθαχμη οϑὺ ΟΔΥΉΘΗ : 

Δεῦτε, παῖδες τῶν Ἑλληνων. 
΄ 



θ00 ἐλευϑεροῦτε πιατρίδ᾽, ἐλευϑεροῦτε δὲ 

παῖδας, γυναῖκας, ϑεῶν τὲ πατρῴων ἕδη, 

ϑήκας τὸ τιρογόνων᾽ νῦν ὑπτὲρ πάντων ἀγών." «00 

χαὶ μὴν παρ᾽ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥδόϑος 
ὑπηντίαζε, κοὐκέτ᾽ ἦν μέλλειν ἀκμή. 

400 εὐϑὺς δὲ ναῦς ἐν νηὶ χαλκήρη στόλον 

ἔπαισεν" ἦρξε δ᾽ ἐμβολῆς ᾿Ελληνικὴ 

γαῦς, κἀποϑραύει παᾶντα (Φοινίσσης νεὼς λΣ1ὸ 

χκόρυμιβ᾽, ἐπ’ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ἔϑυνεν δόρυ. 

Τὰ πρῶτα μέν νυν δεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ 

898, 99 ῥόϑος ἰίονγιτι σγδθοῦτῃ παγγαίουθηι ργοαϊῷ, --- κοὐκόε' 

ἦν μέλλειν ἀκμῆ. Αοουγαίϊιθ ποβίου Αρϑῃι. 1858 τὸ μὴ μέλλειν 

δ᾽ ἀχμή οὕ ὅορΡ. ΕἸ. 22 οὐχέτ᾽ ὀκνεῖν καιρὸς, ἀλλ᾽ ἔργων ἀκμή. 

θῦ0---408 Ῥτδοιηπηΐὰν ἰ685 Αἰοβϑαθ ὙΘΥβα5. ΠΌΤΕ] ν ΥΒΙ θτ5 

ἈΠ5 αὐαίθι 8, ΘΠ 4110 768 ὙΘΙΒΙΙΒ ῬΥΔΘΙ ἐπι ηὔτι)" γ ΟΥ̓ ΒῚ θὰ8 ἀθοθηὶ 

(880----Ο6) φαϊρθαβ οομὐηθηΐτ Βαρουρα ΧΟΥΧΙΒ 7ι58588, Τοηαθ ἀπο- 

ἀθϑοῖπη νϑυβϑὶ 5. (800 --- 77) ΠΔΥΥΘηΓαΙ ΟἸΔ 5815 ῬΟΥΒΙΟδΘ, ΟΥ̓ΔΘΟΟΥΆΙΩ 

50 Π1οοῦ ἔαραϊη ΡΟ θη 15, ΟΥ̓Βιι5. ὩΟΟΙ7 1, ΗΒ Θρυθρὶθ ορροῃΐ- 

ὑπ’ ατδθοουσαμλ Ραρηδηὰ ᾿πϑαηύ αη ΔΙδοΥ 8. ΟΟΙ αη ῬΥΪΠΊΠΠῚ 

Ῥᾶθδῃ, ᾿οχ ἔπρᾶθ οχ Ἰοῃρίμαιο οχϑααιαηΐαν, ἀθοθὴ σψϑυβ θυ18 

(818---87); ἀοϊηαθ ᾿ρ81 δρραιϑηΐ, ἱπίου. 580. πουϊδηΐαν, ἴῃ ῬΥΟΘΙΠαΠῚ 

τὰασπηῦ, ὙΘΥΒΙθα5 ἀπαοάοοιη (3888---99).. ἨἩουὰηὶ ἸοοοΥ πὶ ῬΥΪΟΥ 

᾿ποὶριῦ ἃ 50115 οοοᾶδα, ν. 8066 54.,), 8060 Υ ἃ 80115 οὐἵα ν. 878 56. 

Αααϊίαν οἸαπθαϊα απαίθυπδιῖο (400 --- 408). 

400 Δᾶ χαλκχήρῃ στόλον 8610]. τὸ ἔμβολον λέγει. ΟἿ, 407. 

401 Αὐηϊηΐαπι ὑδοοπίο ροδία βρθοίδίουθθ πομῃηηδθδμηί, Ἡππο, 

ααθιὰ Ηογοδοίι5 Ὑ1Π0, 84 ῬαΑ]]Θηθηβθηι αἸοῖδ, ΑΘΒΟΉΥ ἘΠ]ΘΌΒΙ ΗΠ 

[γαΐγθηλ ἔπῖθθθ πγ6 ἴῃ. ἀπθίαμη νοοᾶγιὺ Ἡθιτηδηη., ΟΥὙΠΘΟΡΊ ΓΙ 

ϑαΐθηα ΕΠΡΠΟΥ Ομ Πα αἰδουίθ νοοαύ Ἠογοάοίαβ. ΥἹ, 114. 

Αοβομυ]ατα ἰρϑαμλ ραρπδθ ϑβ'δ]διηϊηΐδο ᾿η ρου 1556. ἐοβύαύτι 1ΠΠΟΥ 1 Πὴ 

ἰθιη ρου ΔΘΑ ΠΆ}158 ΤΟ ΟἸἶτι5. ἐν ταῖς Επιδημίαις ἃρυᾶ 50}0]. Μ, 

408. 4 ηὐϑυνεν οὐ μὲν γῦν Μ. Ἰοϊπάθ ῥεῦμα ααῦμι ἀρΒΤο- 
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400 αντεῖχεν' ὡς δὲ τιλῆϑος ἐν στενῷ νεῶν 
" ᾽ » 

ηϑροιστ᾽, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, 
᾿ , πω δ τὺ ΓΘ. - γ ! ! 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὐτῶν ἑμβολοις χαλχοστόμοις αι 
! ἰ 

παίοντ᾽, ἔϑραυον πάντα κωπηρηῃ στόλον, 
« ᾿ - α΄" 29 9 ! 

Ελληνικαί τὸ νῆες οὐκ ἀφρασμόνως 
, ε τ 410 κύχλῳ πέριξ ἔϑεινον, ὑπτιοῦτο δὲ 

’ »"Σο ! Ψ Ε] - 

σκαφὴ νξδῶν, ϑαλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ ὃν ἰδεῖν, 
, ΕῚ Ἁ ! - 

ναυαγίων πληϑουσὰα χαὶ φονου βροτῶν. 420 
-"Ὕ Ι ἀκταὶ δὲ νεκρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήϑυον, 

ο΄ φυγῇ δ᾽ ἀχόσμῳ πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο, 
᾿ Ὕ ᾿ μ 

410 ὃὅσαιπερ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος. 
! ! 

τοὶ δ᾽ ὥστε ϑύννους ἢ τιν᾽ ἰχϑύυων βόλον 

ἀγαῖσι κωπῶν ϑραύμασίν τ᾽ ἐρειτείων 125 
ΒΩ ἣ᾿ ! ᾿Ὶ Ν ) [4 “ 

ἔπαιον, δρραχίζον, οἰμωγῃ δ᾽ ὁμοῦ 
» ! 

χαυχήμασιν χατεῖχε πελαγίαν ἅλα, 

αἰομύθιπι πηροίπηι μοί ἀαϑηλ τοϑιϑύθη πὴ το] θη 5 σα γΘ 

υἱ ἀοαίαν, Μοίμθκοθ οομ θοῖὶ ῥῦμα. Ῥοίογαι ἔρυμα. 

408 σπαίοντ᾽ Ὧ66 οἴ ῬΟΥΒΟΠΟ ἴῃ παισϑέντ᾽ ταυἰδηάπηι, π66 

οὕτη ἩθυγηθηΠΟ ΡΓῸ ῬΥϑοβθὐ 5. ραγ]οῖὶρῖο Παρθοηάθτ; 564 παίοντο; 

ἐϑραυον ῬγῸ ἐπαίοντο τε ἐϑραυόν τε ορίϊπηθ ἀϊούπμη οϑῦ, οοη- 

7 ππούϊομῖ τι ΟΥ̓ ἶβ515. τὸῦ Ορροϑι οηβ νἱβ δαρουθίασ. 

Απίθ 409 νούϑυμπι θχοίῖθθθ ραΐϊο ἃ απὸ δροᾶοϑβὶβ. ἱποῖρθυοί, 

Μίπυβ ρΙδοοὶ Ηθδίῃ! οοπ]θοίανα γν. 410 ὑπτιοῦτο δὴ βου! θηΐίῖβ. 
ϑ'ϑα δυὺ ποὺ δαΐ 1110 οριιβ 6586 ραΐο, ῃ6 Ἰοοῖβ 80 ΟΡΒΟΌΤΙΟΥ 510. 

414 ΤΑθυϊ ἀκόσμως. Οὐοτν. Οαβδαθομιβ. 60]]. ν. 402. 

410 ΤΒΥΠΠοΟΥπῚ ἄθηβα δριηΐηα δ 8 ποία δυαμῦ. βόλον 

Τιδῦϊηϊ αἰοσηὺ γος κοί. 

418, 19 οἰμωγῆσ (οἰμωγὴ οθίογ1) οὐ χωχύμασιν Μ. χαυχῆμα- 

όιν Ἠρδυήδημ, ΟΟ]]αίο Ηοτϊηθυϊοο 110 ἐνϑα δ᾽ ἀμ οἰμωγή τε γαὶ 

εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν Ὀλλύντων τὸ καὶ ὀλλυμένων. 
΄ 
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420 ἕως κχκϑλαινῆς νυχιὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. 

Κακὼν δὲ πλῆϑος, οὐδ᾽ ἂν εἰ δέκ᾽ ἤματα 

στοιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐχτιλήσαιμί σοι. 480 

εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσϑι, μηδαμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 

πλῆϑος τοσουτάριϑμον ἀνθρώπων ϑαγεῖν. 

ΑΤΟΣΣΑ͂. 

420 αἰαῖ, κακῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα 

Πέρσαις τε καὶ πρόπαντι βαρβάρων γένει. 

“ΦΨΤΓΕΕΖΊΌΣ. 

δὺ νῦν τὸδ᾽ ἔσϑι, μηδέπω μεσοῦν κακόν᾽ 485 

τοιάδ’ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἦλϑε συμφορὰ πάϑους, 
ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηκώσαι δοτπῆ. 

ΖΑ ΤΟΣΣΑ͂. 

480 καὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίων τύχῃ; 

λέξον τίν’ αὐ φὴς τήνδὲ συμφορὰν στρατῷ 

ἐλϑεῖν κακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 410 

420 ὄμμα 84 αἴθ ρούϊι8 ααδίὴ δα ποοίθηῃ οοηυθηΐγο νἱάθ- 

ὰΥ; 60 ἰδιήθη πηπίδηθιη. δ] αίθιη οπΐη θηθῦγαθ δἰία]ογιηΐ 

ῬοΥβῖβ, οἱ δαάϊΐο χελαινῆς ποίδίαν. οχγιηοσοῃ. Πἰγαμηαιθ οδᾶϊῃ 

οὐϊδια ἴῃ Ἐπασρ. ΤρΡῃ. Το 110 ὅταν δὲ νυκτὸς ὄμμα λυγαίας μόλῃ. 

Ευτιδίγα ἰρίαν ἩΘΙηβοθίῃ 6 οοαϊοῖβ ΨΙηα, ρ]οβδα ἔφοδος οἸ]ϊουϊ, 

γυχτὸς οἶμ᾽, αιοᾶ τη] αὐϊᾶθπι γα]ᾶθ ἀϊβριίοθί, Οοίθυπι οἱ, 
ΧΟΒΟΡΙΗ; ΗΘ]. 1,,2,.16᾽: ᾿Αλκιβιάδης δὲ ἐδίωκεν. . μέχρι ὅκότος 

ἀφείλετο, 4πθτ Ἰοοιπι Βοϊββοηδᾶϊο ἄθθϑο. 

422 --- 25 στοιχοιγαροίην οὐ μηδ᾽ ἂν (μηδαμ᾽ Ραγ. Α.) οἱ 

τοσοῦτ᾽ ἀριϑμὸν οὐ ἔρρωγε, 6Χ ἔρρωται Γαοίαχη, Μ. 

4217. 28 γαχῷῶν οἀ4. νοί(. Δα ἢιιηδηάαμῃ χαχὸν δου Εἰαν, 

Με. ὅ9 ἐν ἀρχὴ πῆμα χοὐδέπω μεδοῖ. [Ἰγοϊηάο ἐπ᾽ αὐτοῖό Μ. οἱ 

ΕἸΡΥῚ Ρ]οσῖααθ, 

480---82 τῆσδέ τ᾽ οἱ τῆνδε Μ. Ψαηρο συμφορὰν καχῶν, αἵ 



ΔΤΓΓΕΦΖΟΣ. 
ὡ [4] νι , »“ ! 

Περσῶν οσοιτδξρ σαν αχμαῖοι φύσιν, 

ψυχήν τ᾽ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐκπρεπεῖς, 
ΩΓ Ἂ ῷ ἀντ δ ὔ " Ι 4 ΝνΝΦ 

490 αὐτῷ τ᾽ ἀναχτι πίστιν ἐν τιρώτοιῖς αἀξι, 
- -"ὟὌ ι 

τεϑνᾶσιν αἰσχρῶς δυσχλεεσταάτῳ μορῳ. 

“ΤΟΣΣΑ. 

οἱ ᾽γω τάλαινα συμφορᾶς κακῆς, φίλοι. ΠῚ 

μόρῳ δὲ ποέῳ τούσδε φὴς ὀλωλέναι ; 

ΖΓΓΕΟΖΟΣ. 
-- Ι “- ’ 

γῆσὸς τις ἐστὲ προσϑε Σαλαμῖνος τύπων, 
: [Δ 

440 βαιὰ, δύσορμος ναυσὶν, ἣν ὁ φιλόχορος 

Πὰν ἐμβατεύει ποντίας ἀχτῆς ἔπι. 

ἐνταῦϑα πέμπει τοὐσδ᾽, ὅπως, ὅταν νεῶν 450 
! 2 Αι ἰξ, - Ἄ ’ 

φϑαρέντες ἐχϑροὶ νῆσον ἐχσωζοίατο, 

ΒΈΡΥδ συμφορὰ πάϑους. Αἴοδθδθ οὐ πῸΠΠῚ ἀϊοία οὐ νϑυθὶβ οἱ 

ΨΘΥΒΙΊΠΠΠῚ ΠΠΠΊΘΓΟ δοοιγαίθ ᾿ΠΓΘΥ 56 ΓΟΒΡΟ  θηΐ. 

480 ΤΑδυῖϊ αἰόχρῶς. Τυγμθθυβ οἰκτρῶς, απθιη 644. Ρ]θ απ 

Βθοῦ!ι βαμηύ. 

488 Τιορθραίαν σοίῳ μόρῳ δέ. ΤΥΔηΒροΟΒαϊ σγουρὰ ἃ ΠΙΡΥΑΥ ΙΒ 

ἰγα]θοία, αὰο ἴδοίο οἰϊδηα γϑρϑύϊο σοοἹ 8 μιόρῷ; ῬΓΟΡΙΘυ απϑτὰ ΒΌΡΙ8 

πότμῳ τϑαυϊγοραὺ Ἡριμβοθῦ, ΟΠ β: ΟΠ πὶ πὸη μᾶροῖ. ΑΡ 1Ιβάθιη 

γΘΥΡΙΒ. μόρῳ δὲ ποίῳ ἱποῖρις γϑύϑιιϑ Βορῇῃοο]θαβ, Απίὶρ.. 772. Εἰδπὶ 

Αρᾶπι. 2517 βου θοπάπηι χρόνου δὲ ποίου. 

489 ΑἹ νηυσὶν Μ. [Ιη88]6 ϑ'ια]δμληῖβ οὐδθ τηδγιτἴπηδθ (1. 6. 

οὐδ ἃΡ Αἰξίοα ἃνθυβ86) ἃρροβῖία οϑὲ Ῥβυίδ!α, ἱπ Οα}τ|ι8. τ ρὶ 15 

ἀοβου8β (νησίον ἔρηιιον πετρῶδες ϑίχαθο ΙΧ, Ρ. 896) Ῥᾷμ οὔπὶ 

ΝΥΙΏΡ 5. βα]ΐαγο ἀϊοο ααν, 
Ἀ 

442. 48 ὁτ᾽ ἐκ ἘΠΠΙΒΙ6υ, Πίηδονῖ, ἐξσωζοίατο Μ. εἰδδωδοίατο 

Βυϑριοαίαν Μοίποὶτο Ἐουίαββθ κεῖσ ὑσεχσωζοίατο. 
΄ 
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χεξίνοιδν εὐχείρωτον Ἑλλήνων στρατὸν, 

440 φίλους δ᾽ ὑπεχσωζοιεν ἐναλίων πόρων, 
»"Ὃ΄Ἦ Ν , ς -"ὝἪ «ς Ν Ν 

κακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ ϑεὸς 

ναῶν ἔδωχε κῦδος “Ελλησιν μάχης, ΔΕ 
2 Ν "ξ ΠΣ ᾿ 

αὐϑήμερον φράξαντες εὐχαλκοις δέμας 

ὅπλοισι ναῶν ἐξέϑρωσχον' ἀμφὶ δὲ 
400 κχυκλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ὥστ᾽ ἀμηχανεῖν 

ὅποι τράποιντο. πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ χερῶν 

πέτροισιν ἠράσσοντο, τοξικῆς τ᾽ ἀπὸ 400 
, ΒΕ ΤΑ ! γ 

ϑωμιγγος ἰοὶ προσπίτνοντες ὠλλυσαν᾽" 

τέλος δ' ἐφορμηϑέντες ἐξ ἑνὸς δόϑου 

4δῦ παίουσι, κρεοκοποῦσι δυστήνων μέλη, 

445 Ἐογίαβ86 ὑπεχδεχοίατ᾽. Ηδθο οὐ δηἰθοθάθηξια βίπο ἀπθῖο 

δηΐθ. ΟΟΌ]08 παραϊ Ηδγοδοΐα5, ἀπτιπὶ βου θογοὺ ΥΠΠ|, 16 : Ἐς δὲ 

τὴν νῆσον τὴν Ψυττάλειαν καλεομένην ἀπεβίβαζον τῶν Περσέων 

τῶνδε εἵνεκεν ὡς; ἐπεὰν γένηται ναυμαχίη; ἐνθαῦτα μάλιστα ἐξοι-- 

δομένων τῶν τὸ ἀνδρῶν καὶ τῶν ναυηγίων . .. ἵνα τοὺς μὲν περι- 

ποιῶσι, τοὺς δὲ διαφϑιείρωσι. 

460 ΚΒΡΙΟΟΥ χυχλοῦντο πάντη; φῶτας ὡότ᾽ ἀμηχανεῖν» αἱ 

ἸὩ 6] Θραῦαν ἀμιηχανεῖν δᾶ ῬΥθατΟΒ. βρθοίασθ Μίνθ οὰπὶ Ῥυθηΐο 

Μείμοϊςθ αγαθοοβ ῬΘΙΒα ΠῚ. τη 5510 5 δα Ιπορ᾿ πὶ γτϑάδοίοβ 6586 

οὐ ροβύ γόον ὉΠαΤὴ Ρ] ΓΟ ν 6 ὙΘΥΒ5. ΘΧΟΙ 1586 βίαθαϊ [ἢ ΠδηΟ 56}- 

ἰθπίϊαπι : οἱ δὲ βάρβαροι χύχλῳ πέριξ δφ᾽ ἔτειρον. ὅδηθ βαρ ἰατίὶ 

ἴῃ αὐδθοουύιη θχογοῖξα 40 Ηογοάοίο ποη πιθηηο δηΐαν. Β'οα αι] 

ἔαουῖπῦ ΠΟΠΠ 111 ἢ ὥαρὶἐαγο8. 6 Οτεία δοοῖΐοβ 6886 τοΐουνέ Οὐθβῖ88 

Δρυᾶα Ῥμοίϊαια ΠΤ. ΧΧΙῚ], Ρ. 890 ΒΘΚΙΚΟΥ. 

4ὅ8. ὅ4 ὀλλυύαν Μ. ἐφορμηϑέντες, 5611. ατδοοῖ, Ιοπὶ δᾶ 

ΔἸ βαθ]θοίαπι ἰγαηβίδιι, ἀπτιπὶ ἱπίον ποθ οὐ ἡρασόσοντο ἱπίοη]θ6- 

ἴπτη 510 ἰοὶ (αὐτοὺς) ὠλλυόαν. Οοίθειη. μᾶθο ἃ Αὐ βεῖάθ ρϑβί 

6586 ΤηΘΙ θη ΑΘΒΟΠΥ] ϑρθοίαίζουοβ, ΠΟΡΪΒ παῦσαί Ηογοαοίτβ 

ὙΠΙ, 96, Ῥγουϊίζου 1116 φαϊἄᾷθτη, πῇ Ἰονίου πᾶθὸ πιοιηθηίο δθβίϊ- 

τ 586 νἱἀρεαίαγ. 
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« « 

ἕως ἁπάντων ἐξαπέφϑειραν βίον. 

Ἐέρξης δ᾽ ἀνῴμωξεν κακῶν ὁρῶν βάϑος“ 405 

ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, 
ὑψηλὸν ὄχϑον ἄγχι τιελαγίας ἁλός" 

400 ῥήξας δὲ πέπλους κανακωκύσας λιγυ), 

πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι, 

ἵησ᾽ ἀχόσμῳ ξὺν φυγῆ. τοιάνδε σοι 41 

πρὸς τῇ πάροιϑε συμφορὰν στένειν στάρα. 

Ζ“ΤΟΣΣΑΩ͂. 

᾽ ν᾿ . ς ἃ 5) ῷ ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ᾽ ἔψευσας φρενῶν 

400 Πέρσας" πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν 
- ΕῚ » ἕξ ) Ἂ ᾿ 

κλεινῶν ᾿ϑηνῶν εὗρε, κοὐχ ἀπήρκεσαν 

4006 Ηἴο νϑιβϑαϑ, απὸ ἰθυτηϊηδῦμν ἩδΥγαίο ΟἾ8615 ὑΘΥΥΘΒΕΓΙΒ, 

ΒΙΠΩΠ]]Πτὴπ5 οϑὺ νϑύϑαὶ 420, αὸ ΟἸδιιαθ τηϑγι τὰ ἀθϑουιρίϊο 80- 

ΒΟΙγιδΥ, οὖ Ἰοοῦβ 1116 (ν. 404---420), 51 τϑοίθ σοῃ͵]θοῖμηι8. δηΐθ 

409 νϑυβϑαμη Θχοιῖθθθ, ἤπηο Ἰοσπμ (Υ. 489 ---4560) νΘ βα Τὴ ΠΙΙΠΊΘΙῸ 

Δοαπδθῖδ. ΤΙηϊου]θοίΐασα οϑὺ ὨπΠ1 οὖ γϑρίηδθ αἰ θυ θίτιπη, απιδύθυηϊο, 

Ῥίπῖο (421 -- 26), ἰθηπίοημθβ ἄπο (427 --- 82), απδίθγηϊο, ὈΪη1Ὸ 

(488 --- 88). 

458 εὐαυγῆ 601]. ΗθΙβίου Πα Υ8, καϑαρᾶὰν; κεχωριόμένην ̓  

ἢ αὐγάζοντα καὶ ὁρῶντα (ΒΆΡΡ]6 ὄχϑον) 5001. Μ. Υ᾽ᾶΘ ἀοοίδιη 

Ηθυιηδηηΐ 4 νοθθ εὐαγῆς ἀἰδραϊαύί οΠ6π,. 

461 ἄφαρ ΠΟ πύρθηᾶατη οϑύ. Αοουγδίίαβ Ηογοαοίαβ Υ1Π]|, 

118 ρμοϑύ ρϑαοοζαιη αἰθυτπὶ τπούᾶη ΧΟΥΧΘΠπῚ ΟἿπὶ ΘΧΘΙΟΪϊα ΡΤΟ- 

Γθούπτη 6586 ἡδυγϑῦ, 

402. 08 ἴησ᾽ (ηἴδ᾽ 101] Ρ]οτῖαα6) δὲ τοιὰν δέ ὅοι Μ. ἵημι 
ἰηἰγαηβιθίνθ ἀϑαγραίασ ἴῃ ΒΠ680 συ. 291, ἰάσεει 'π Αθβοῆ. Κ'ὍΡΡΙ. 

ὅ88, Ῥοίηᾶθ ἸΙΡτοσατι σάρα ὅτένειν ᾿γδηβροϑαϊ Ὀϊπά. 

406 ἀπήρκεσε Μ. Ρτὸ εὖρε Μεΐμϑιϑ οοηῇ. εἶδε, ἃ11π|8 εὑρετ᾽ οὐδ᾽. 
γ ΄ 
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οὺς πρόσϑε Παραϑὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν" 41 
ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοκῶν 

τοσόνδε πλῆϑος πημάτων ἐπέσττασξν. 
41τ0ὸ σὺ δ᾽ εἰπὲ, ναῶν ὁὲ πεφεύγασιν μόθον, 

ποῦ τοὐσὸδε λοιποὺς οἶσϑα σημῆναι τορῶς ; 

ΑΓΓΕΟΖΟΣ. 

γαῶν γε ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην 480 

κατ᾽ οὖρον οὐκ εὔχοσμον αἴρονται φυγήν" 

στρατὸς δ᾽ ὁ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν χϑονὶ 

4τὸὺῇ διωλλυϑ', οἱ μὲν ἀμφὶ κρηναῖον γάνος 
δίψῃ πονοῦντες, οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἄσϑματος κενοί" 

οἱ δ᾽ ἐκπερῶμεν ἔς τε Φωκέων χϑονα 480 

καὶ Δωρίδ᾽ αἴαν, ΠΠηλιὰ τε κόλιτον, οὗ 

Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ 

409 τοσῶὼν δὲ Μ. 
αἵ 

410. 71 ναῶν αἱ (οἱ 11ρ5.} πεφεύγασι ειἰὖρον ποῦ τασδ᾽ 

(τάσδ᾽ οδἰοι1) ἐλειπεό " οἶϑα Μ. ϑου!θοηάππι 6886 οὗ οὖ τοὐδδε 

ΤΩ ΟΠ τὴη6 ΘΟΟ 551 Π18 διηΐϊοιθ ΟἝγΟ]ὰ5 ΤΠ γού, Ἠοο ααδΘΥΘΓΘ 

ΤΟΡΊ δὴ ΠΌΓΠΦ1 ΥΘΒΡΟηβπ αἀοοθί, Ογδίϊο πἰ τϑοίθ ριοοθαουθί, 

ΒΟΥΙρβὶ λοιποὺς οἶσϑα. λοιποὺς οΘϑὺ φερογείἑίος, αὐ ν. ὅ00 οἱ 8110]. 

412. 18 ναῶν γὲ ΒοΌ. Τὐρτοτταπι ναῶν δὲ ἰαθίαν Ηθηδηπ. 

Ποίηάθ 1 ΥῚ αἱροῦνται, πἰδὶ αποᾶ αἰροῦνται Μ. Οουτ. ΕἸΙΒΙΘΥ. 

414-71 ὩἙχοτγοϊίαβ ραγίθη ἴῃ Βοθούϊα Ρϑυ 1586. αἰοϊδ, 4]1108 

Δ ἐοηΐοβ ἱρ8085 5101 Ιαρογδηΐθθ, 8]105. δῃοϊαίίομθ οχ ουσϑα 60Π- 

ἰταοία οχϑιιβίοβ; οθίθυοϑβ ἰη ῬΠοοϊάθηη θυ θηἶθθθ. 'ϑἴῖο πο 

Ἰοοὰπη Ῥθηὴθ οχροϑιυῖϊ βοῃάίχ, 1ἀθιηχιιο ΠΡΥΟΥτΤὴ διεχπερῶμεν 6 Χ 

οἵ τ᾽ ἐχκπερῶμεν οΟΥ̓ὰπὶ 6586 ΘΟηΐθοῖς ; γθοίϊιβ οἱ δ᾽ Ηδυαηρ,. 

βΟΒΟ]οη. τύπος Βοιωτίας ἡ Κρήνῃ ϑθοαίιβ Ηρίπηβοο Κρ, Β'[, 

Ρ. 41 5υβρίοααῦ ἀμφὶ Κρηναῖον νάπος. 



480 καντεῦϑεν ἡμᾶς γῆς 4 χαιΐδος πέδον 

καὶ Θεσσαλῶν πόλεις ὑττεσττανισμένους 

βορᾶς ἐδέξαντ᾽" ἔνϑα δὴ πλεῖστοι ϑᾶνον 300 

δίψῃ τὲ λιμῷ τ᾽ ἀμφότερα γὰρ ἦν τάδε. 

ἸΠαγνητικὴν δὲ γαῖαν ἐς τε Ἰ]ακεδόνων 

4890 χώραν ἀφικόμεσϑ᾽, ἐπ’ ᾿Αξίου πόρον, 

Βόλβης 8’ ἕλειον δόνακα, Παγγαιὸν τ᾽ ὕρος, 

Ἠδωνίδ᾽ αἶαν" νυκτὶ δ᾽ ἐν ταύτῃ ϑεὸς 495 

χειμῶν᾽ ἄωρον ὦρσε, πήγνυσιν δὲ πᾶν 

, ῥέεϑρον ἀγνοῦ Στρυμόνος. ϑεοὺς δὲ τις 

400 τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ, τότ᾽ εὔχετο 

λιταῖσι, γαῖαν οὐρανὸν τὲ προσκυνῶν. 

ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεοκλυτῶν ἐπαύσατο, 500 

χρυσταλλοπῆγα διαπερᾷ πόρον στρατός. 

χώστις μὲν ἡμῶν, πρὶν σκεδασϑῆναι ϑεοῦ 

4900 ἀχεῖνας, ὡρμήϑη, σεσωσμένος κυρεῖ. 

φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος 

μέσον πόρον διῆχε, ϑερμαίνων φλογί" δ0 

πῖτετον δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν' εὐτύχει δέ τοι 

ὅστις τάχιστα πνεῦμ’ ἀπέρρηξεν βίου. 

00 ὅσοι δὲ λοιποὶ κἄτυχον σωτηρίας, 
Θρήκην περάσαντες μόγις πολλῷ πόγῳ, 

481 Ῥίοὸ νυϊ]ραίο σόλισι᾽ τϑοθρὶ Μοάϊοϑὶ σόλισ, 1. 6. σόλεις, 

α04 ΙΟΥΔΑ} ἐδέξαντο ΤΠΟΠΉ1}11] Πγτηδίπτ. 

484 ηδὲ αχεδόνων ΒΟΡ. ῬοΟΙΒ. 4111. 

498 ΤΡ] στρατὸς περᾷ κρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον. Ῥογδοῃΐ 

ὈὐδηΒροβι  μθιη χρ. διὰ πόρον δτρατὸς περᾷ Ροτίοοϊ! Ηοἰτηβοϑίῃ 

11 0. 202. 

498 εὐτυχεῖ Μ. ηὐτύχει ῬΑ]ΘΥ ὈΪπᾶ. εὐτυχῆς νΌ]80. 

΄ 



Ὁ2 

ἥχουσιν ἐκφυγόντες, οὐ πολλοί τινες. δ10 

ἕφ᾽ ἑστιοῦχον γαῖαν" εὡς στένειν πόλιν 

Περσῶν, ποϑοῦσαν φιλτάτην ἥβην χϑονος. 
00 ταῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀληθῆ" πολλὰ δ᾽ ἐχλείπτω λέγων 

χακῶν ἃ Πέρσαις ἐγκατέσλγιψεν ϑεύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΞΨ , ν“ μον « ΡΒ Ν 

ὦ δυσπονητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς 515 

ποδοῖν ἐνηλλου παντὶ Περσικῷ γένει. 

ΑἌΤΟΣΣΑ͂. 

Ἂ , -»"Ἢ 

οἱ ᾽γω ταλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ" 

Ὅ10 ω νυχτὸς ὄψις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, 
ς ! - 

ὡς καρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας καχα. 
« - } Υ 3... ἀὸ γὔ᾽ ἘΝ ἢ 

ὑμεῖς δὲ φαύλως αὔτ᾽ ἀγὰν ἐκρίνατε. δ20 
«! . Ἵ Ν ἡ 6.5. ὦ ! 

ὁμως δ᾽, ἐπειδὴ τῇδ᾽ ἐκύρωσεν φατις 

ὑμῶν, ϑεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασϑαι ϑέλω" 
» »! - Ἁ »-“-ἢὕ ! 

10 επέιτα γῇ τὲ χαὶ φϑιτοῖς δωρήματα 

ἥξω λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴκων ἐμῶν, 

ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἕπ᾽ ἐξειργασμένοις, 525 
5 Ὰ ! - ἀλλ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εἰ τι δηὴ λῷον πέλοι. 

ὅ00ῦ. Οὐομπλοῖο ταῦτ᾽ ἐότιν ἔτυμα. ἘΒΘη0 Θηῃΐπ τηομαίΐ 

Ἠθυηδηη Πΐο πηΐητι5 46 νουϊίαίθ τοὶ ααδηι 46 60 αυ]α οββϑὶ δοίαμη 

ΒΘΙΤΩΟΤ ΘΠ 6886. ΜΟΧ ἐγχατέόσχηψε Μ. 

508 ἐνήλου Μ. 

516 ἀξῳ Ουρι. ἱΝοη σέλανον ἴῃ Δρροβίίίομθ δέ, 86 

δωρήματα Ἡ. 

517. 18 οἶδα μὲν ὅτι τὸ κακὸν γδὴ ἐγένετο " ἀλλὰ χαν ἐπὶ 

τοῖς ζῶσιν ἀνδράσιν εὐξοιιαι 808, Μ. εἴ σῶς τὸ μέλλον καλῶς 



ὑμᾶς δὲ χρὴ ᾽πὶ τοῖσδε τοῖς ττεπτραγμένοις 

Ὁ20 πιστοῖσι πιστὰ ξυμφέρειν βουλεύματα" 
Ἀ “δ᾽ 3... - 4 ἥ - ’ ΠῚ 

χαὶ παῖδ᾽, εαν περ δεῦρ᾽ ἐμοῦ προσϑὲν μολῇῃ, 

παρηγορεῖτε, καὶ προπέμττετ᾽ ἐς δομους, ὅ80 
Ν - -» ! 

μὴ) καί τι πρὸς κακοῖσι προσϑῆται καχον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν ἘΞ Περσῶν 

20 τῶν μεγαλαύχων καὶ πολυανδρων 

στρατιὰν ολέσας ᾿ 

ἄστυ το Σούσων ἠδ᾽ ᾿“γβατάνων 536 
πένϑει δνοφερῷ κατέχρυψας" 

πολλαὶ δ᾽ ἀμαλαῖς χερσὶ καλύπτρας 

80 ογαοξερέικομεναὶ ὃ ἢ 

διαμυδαλέοις δάκρυσι κόλπους 

τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι. δ40 

ἀποβήσεται δἀᾷϊι 50ῃ. ΔΑ. Ηοβ νἱάθβ ποῃ 1θρῖ58βθ ζῷον πέλοι, αἱ 

νυ Ϊρο ογθαϊταν, 568 τὸ λοιπὸν δοοθρί888 ρῖῸ τοὺς λοιποὺς. Αποίοῦ 

ΒΟΠΟ] ἀλλὰ διὰ τοὺς ζῶντας χρὴ ϑυσίας ποιεῖν») εἴ που τινὲς 

εἶεν ζῷντες Ἰορὶϊ εἴ τι δὴ λοιπὸν πέλοι. 

ὅ19. 20 ἡμιαό Μ. Βοῖμάθ νορὰ σιότοῖδι (πιότοῖό Μ. 

πιότοὶς γε ν]650) πιστά ταὰσΐαδιη ἤάθπι ἀθοϊασδηῖ. Μα]ῖμι σιόστοὶόι 

πιότούς. ΝΡ. 1. πιστοὺς (τὰ) πιότα ταθιηοτδὶ 8080]. Α. 

828 μὴ χέτι οἱ πρόσϑητε Μ. 

ὅ24 Ῥοβί γῦν ΒΌΡΡΙοτί ροίΐοβί μὲν, γὰρ, δὴν ὁτὲ Ὑ6] [816 αυϊᾶ, 

Ὀἰπάουῦ, ῬΆ110]. ΧΠῚ, 467, τίπτε σὺ Περσῶν. ΟΙμὰ Τανηθ 0 

δαοίογθ βου θαίαν ᾿4λλ᾽ ὦ. 

828 Οὗ Ηοπι. 1]. ΧΙ, 249 κρατερόν ῥά ἑ πένϑος ὀφϑαλιιοὺς 

ἐχάλυψε. ΧΥΙΙ, 591 ἄχεος νεφέλη ἐχάλυψε μέλαινα. ϑαρτα 112 

μελαγχίτων φρῆν. 

ὅ29--82 46 τηδίσι θιι5 Ρθυβαγτ πηι, Βθα πθητ 8 4 ἀχουΐθιι5 ἀἸοΐδ 

΄ 



ότρ.' α. 

4 

! }] -»"Ἤ 

αἱ δ᾽ ἀβρογόοι Περσίδες ανδρῶν 

ποϑέουσαι ἰδεῖν ἀρτιζυγίαν, 
- " ᾿ ) ΟἿ « ! 

90. λέκτρων δυνὰς ἀβροχίτωνας, 
“- χ ,͵ -Ὁ 

χλιδανῆς ἡβης τέρψιν, ἀφεῖσαι, 

πενϑοῦσι γόοις ἀκορέστοις. δάδ 
᾽ Ν Α ! "Ὁ 

καγὼ δὲ μορον τῶν οἰχομένων 

αὔρω δοχίμως στολυπενϑῆ. 

"» - Ν , 

Ὁ40 Νῦν δὴ προπασὰ μὲν στένει 

γαῖ᾽ ᾿ΑΙσὶς ἐχκενουμένα᾽" 
υὕ »“ 

Ἐέρξης μὲν ἀγαγεν, τιοττοῖ, δδ0 
--- 

μ»-- ἐρξης δ᾽ ἀπώλεσεν, τοτοῖ, 

6680 ρᾷίοί. πολιαὶ μΙῸ πολλαὶ Βοίπθο; δηίθ χατερεικόμεναι ϑαρρϊεὺ 

μαῖαι γονάδες ἨοΥτλδΠη, ροβύ {Π|δῖὰ σοθθτα μητέρες οἰκτραὶ πᾶ, 

(ΠΠατα. τηονἱῦ οοα οῖβ ΝΊ0. μαγνά, βαρθιβουρίο δ, απο 5Β'ρη}ῆθαν 

μυγδαλέοις ταοπαϊῦ ΕΠ Ρ61.)}) ϑαργα ἀπαλαῖό Μ. ἁπαλαῖς δαὶ ἀταλαῖς 

οϑίθυϊ. ἀμαλαῖς, ἑηιδοοὶ νιι5, 6Χ Ηθυπιδπηΐ οομη θοίαγα Ὀἰπᾶοτῇ, 

θη 6. πη 8}1ΠῈ τέγγουόσιν; ἀχους: 

ὅϑδ υϊρο λέχτρων τ᾽. Οομ͵αποίϊοηθιη ὈΘη6 οταἱ Μ. 

587 ΤΑΡγοσαμη ἀχορεύστοτάτους ΘΟἸΥ. ΗθΥΠΊΔΠΗ. 

Ροβὲ ὅ88 Θχοϊ ἀἴ588 φρενὸς ἐκ φιλίας ϑρηνῶν παιᾶν ῬΥΟΡΑΒΙΠ ΟΣ 

βίαταϊ! Τ1ηΔοΥ, ἢ 6 μᾶθο Ὀγθν βόα α θββθηΐ, ἤθΘν 6 αἴρω μόρον ἑδχίο!ο 

ΠΟΤ ΘΠ ΤηΪ 15 ἀρίθ αἸοογθίαν, Κ'ϑα αὐοα νὶγὸῸ Βατηγηο ἱγαρὶοὶ ν᾽ 4θ}- 

[ ἃ ῬΘΙΙΟαΙΪΒ. ὈΠηογατη Εἰ πιΘ ΤΟΥ πὰ Παρ ΘΒυ ΟΟΥΠΊ ΒΕ} Π|15860, 

Ποο δι πη ἰΠ ὙΘΥΘΟΥ 16 5815. 1η111{15. ΘΧΘΙΏΡ]158 γΘ 8 ]]αὔπιγ, δοχέ- 

μῶς, ΠΪδὶ ξΔ]Π1οΟΥ, εἰχότως Θχροπθηᾶυτῃ οδὲ ρούϊι8. 4181 λαμπρῶς. 

840. 41 ΤΊΡΡΪ ἴθυθ νῦν γὰρ δὴ οἱ γαὶ᾿ ἀσίας (ἀσιὰς) ἐκκδ- 
γουμένα. Τηςογργοίαπι γὰρ Βίο οἱ ἰπίτα ἀθ]ονε Ῥούβοη. ᾿Ασὶς 

ΒΙοτηῖ, ἐχχεχκεγωμένα ΗθΥΠΙΔπη γΘιβιι8 ΔΗ ίϊοἱ οααδβα. Ροίθϑί 

οἰϊϑ πὴ ἠἡρημωμένα οὗ ν. 551 νυχτωπίδες ΟΟΠ]}1ΟΪ. 

542 ΤΑΡΥΪ μὸν γὰρ ἤγαγεν, ᾿ζθυαηι π18]6. ᾿ηδοσίο γάρ. 



1}: 

Ω ! 

Ἐέρξης δὲ παντ᾽ ἐπέσπε δυσφρόνως 
4) βαρίδεσσιε ποντίαις. 

! “-« Ἁ [«] 

τίπτε Ζαρεῖος μὲν ου-- 

ὧι τω τοῦτ᾽ ἀβλαβὴς ἐπὴν δῦ 

τόξαρχος πολιήταις, 

Σουσίδαις φίλος ἄκτωρ; 

0 Πεζοὺς τε καὶ ϑαλασσίους 

ὀρσόπτεροι κυανώπιδες 
γᾶες μὲν ἄγαγον, ποποῖ, δ00 

γᾶδς δ᾽ ἀπώλεσαν, τοτοῖ, 

γᾶες πανωλέϑροισιν ἐμβολαῖς 

ῦῦ ἐξ Ἰαόνων χερος. 

844--ὅ8 ἴῃ Μ. δάβουρϑιῦ τηδηὰβ βθοιπᾶα. Τογίϊαμι Ξέρξης 

ἀθ]θαὶ Πἰμαου οὐ Ηθιμηβοθίῃ, αὐοα τὶ οὐπὶ Υἱ ἴα γϑροϑίϊατη 

ἔαϊθθθ ν᾽ ἀϑίαν αὖ ῥυϊοῦ ἰοηρὰ ργοαποογθύαν. [ΙᾺἃἀθιὰ οἰϊδηη 4θ ἀπο- 

Βὰ5 γουβῖθθ ΡΥΟΧΙΠΊΘ. ΒΌΡΘΙΙΟΥ 5 παπο βίδίαοτο ΥΥ̓ θβίρμδιατη 

(Μεινῖκ, 11, 2, Ρ. 6888) νἱάθο. Ψοχ δυσφρόνως ϑβυβρθοία; δυσφόρως 

Πιηᾶ. βαρίδεδ τε ποντίαι Μ., Βογναίϊβ ἀοοθη 115. ἸΘΟΙΟΠΪ5 Βοπα!- 

π8θ6 αὐϑιὴ Θχῃὶροαὺ απο]. δ]1}14 6 11 τ], 

5840 τί ποτὲ Μ. τίπτε Ῥαύ. Β. Οὲ. ρϑιῃη. 980. Δαριὰν 

Π1πα. ᾿ 
0 

548, 49 ποληταιό δουδιδεό Μ. 

ὅδ0. 1 Ῥοβί πεζοὺς τὸ ἰθυιο ἰηβογπηῦ γὰρ Μ. 1ἰρυΐαιιθ ἔθυθ 

Οἴηη68. Ποίπμᾶθ ᾿1ΌΥῚ αἱ δ᾽ γ6] αἵδ᾽ ὁμόπτεροι. Π1ὰώ ἀράδα 6556 

Υἱ αἱ ΒτΆμΟΙς, ΡγῸ ποὺ ἀθᾶϊ ὀρύόπτεροι, 8 γϑύϑαπι βγορΡΒΪΘα τα 

ΤΟΒΡΙΟΙΘΏΒ. ( ὀρδολοπεῖται Υ. 10, ὀρδοτρίαινα δραα Ῥιπάδυττῃ, 

ὀρδιπετῆς ϑρυα ἨἩρβγ λα τη. 

ὅδ Τιὶρτὶ διὰ δ᾽ ἰαόνων χέρας, 4ὰδθ γϑοίθ ΗΘΔΓ οὐπὶ δηΐο- 

οοϑαθηθ θυ οοπἼιηχῖῦ, διηθηάανι Ηδυίαηρ. 



ἀντ. β' 

τυτϑὰ δ' ἐκφυγεῖν ἀναχτ᾽ 
3 ᾽ ᾿ 

αὐτὸν εἰσακούομεν δ05 
! ᾽ν 

Θρηκης ἂμ πεδιγρεις 

δυσχίμους τε κελεύϑους. 

᾽ Ὑ] , - 

Ὅ00. Τοὶ δ᾽ ἀρὰ πρωτόμοροι, φεῦ, 

λειφϑέντες πρὸς ἀνάγκας [ὲ] 
Ψ Ἁ 5 Ὶ ,ὔ γ» 

αχτὰς ἀμφι Κυχρείας [οα] 570 

ἔρρουσι. στένε χαὶ δακνα- 

ζου, βαρὺ δ᾽ ἀμβόασον 

Ὁ00ῦ οὐρανι’ ἄχῃ, 

θᾶ, τεῖνε δὲ δυσβαῦκτον βοᾶ- 
! ΟῚ ’ 

τιν ταλαιναν αὐδὰν. 570 

! 4 (44 - »" 

Γναπττομενοι δ᾽ αλὶ δεινᾷ [φεῦ] 

σκύλλονται πρὸς ἀναύδων [ἠὲ] 

ὅτ0 παίδων τᾶς ἀμιάντου [08]. 

δῦ0--ὅ9 τυτϑὰ 56}0]. ἰπύουργθίαί αν σαρ᾽ ὀλίγου. [μϊθυὶ 

αὐτὸν ὡς ἀχούομεν; αα86 ν. 182 84. 8.|1|18561|6, ἴῃ ααἰθτι5. 1 ΕΠ Π νι 

Ροϑὺ ὡς .. . ἰπξογίαν, ΘΧΘΙΊΡ]18 ἀοίθηαϊ ποαπθαηΐ. Ερτορὶθ Ὀίη- 

ἀουῖ αὐτόπουν ἀναντ᾽΄. ϑοᾷ ἰδηθη ἰαίϊ8 γίβαμι δὲ Ῥαινὶὶ 

εἰδαχούομεν. Μοχ ἸΙΡγογαπι δυόχειμέρους ὁοΥν. Αὐπδ]ᾶπ8. 

ὅ00. ΘΙ Τ θυ] λειρϑέντες (81. Μ.) δαΐ ληφϑέντες πρὸς ἀνάγ- 

χαν. Βθηθ ΒΙομηβοΙα ποωτομόροιο ἐνν ἀνάγκας. ϑ'64 ἴδηηθη 5818 

ΒαΡαϊ Ποὺ αἰψτηππὶ τθοῖροῦθ, αὖ βούγαΐο φεῦ ααοδαχημηοᾶο ἱπ|6}}}- 

Βουθίαν 1ηξου) οὐ ] οτα ᾿η θυ ρο]αύϊο, απαᾶ8 ΐο οὐ ἰῇ δῃ ϑίσορᾶ 

αἀδιημαγαηΐ Ἠδγίπηρ οὐ Π᾿πμαοΥ. 

602. 058 Κυχροείας, ϑ'Α]ατηϊηϊαβ.. 6 Ογοῦγθο Νορίπηϊ οὐ 88- 

Ἰαπηϊη 8. Π]1οὸ ν. Μοίμθκι Απαϊθοία ΑἸοχαπᾶγίηα Ρ. ὅ2 84. ἐἔρρουόσι 

ΘΧ γοῦβιι 72 ἢτι τοίγαχὶῦ 11 ηΔονῇ, ἔρρανται βογῖρθογαῦ ἩθυηδΠΗ. 

508--τὺ δεινὰ οἱ δὀχύλοιται Μ. ἀμιάντου διϊοοοᾶθηΐο ἁλὶ 



ἯΙ 

πενϑεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος στερη-- 
ϑείς" τοκέες δ᾽ ἄπαιδες 680 

δαιμόνι’ ἄχῃ, 
ὀᾶ, δυρόμενοι γέροντες τὸ πᾶν 

ὉΤῦ δὴ κλύουσιν ἄλγος. 

Τοὶ δ᾽ ἀνὰ γᾶν ᾿“Ισιηνὰν ότρ.γ΄. 

οὐκέτι περσονομοῦνται, δθῦ 

οὐχέτι δασμοφοροῦσιν 

δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, 

Ὁ80 οὐδ᾽ ἐς γᾶν προπίτνοντες 

ἄρξονται" βασιλεία 
γὰρ διόλωλεν ἰσχύς. 690 

Οὐδ᾽ ἔτι γλῶσσα βροτοῖσιν ἄνενγ. 

ἐν φυλακαῖς λέλυται γὰρ 

ΒΑ 18 1] βἰγαΐίαν, ἩδΥΔηΠΟ νυἱάθίαν ροδία Θριθῃθίο βῖπθ βαρβίϑῃ- 

{ϊγο ῥιορίθσθα τιϑὰ8 θ586, αὖ ρϑυθρυϊηαμα οὐαύϊο οὖ οὐἹθηΐ5. ΡΟΡα]Ὸ 

ΘΟηΒΘηὐθηθατη ΟΟ]ΟΥΘὰ Παρογοῦ, απρϑιηϑαπιοάθπιη Ὑ. 604 ΔΡΘιὴ τὴν 

ἀνϑεμουργόν γοοαυϊ.. Αὐΐαπλθη ΑΘΒΘΟΏΥ]ο ργϑοιγι Ηθβιοᾶσβ, οἱ 

ΘΟΟὨ]68 ἀϊοϊίαν 7 φερέοικος ;Σ, ΤΩΔΏΒ ῃ πέντοζος. δύο [δ] 1085 

αἰορϑηΐαν ροδίδθ ργαθοὶ, αὐδθ ἃ δ΄] ϊ8. τηο]θϑίθ ἐγθαπθηίδία βαμί. 

512 ΤΑΡτογαμι σοχῆες οοτι. Ῥοΐβοπ. Ῥοβί ἀπαιδὲς Μ. ἰπβουῖ 

ἐρα, 8,111 ΠΟΥ ἔρανται Υ6] ἔρρανται. ΟΥ̓ δᾶ γ. 508. 

ὅτ0 Τιοροθαίαν ᾿Ασίαν δὴν, 6Χ ᾿Αδιανὴν Υγ6] ροίϊι8 ᾿Ασιηναν 
οὐΐατη Μοίποκιο ααϊοθ. 

ὅ18 οὐδ᾽ ἐτι Μ. 

5880 Πλθγοστπι οὐτ᾽ ἐς Θιπθηᾶανιε ΒΥΆΠΟΚ. 

ὅ81 βασίλεια ἡ βασιλικὴ Μ. Αὐσοοπίαπι οοΥτὶροπάθπηι πποποὶ 
. Α -. ᾽ κ Α ἣν, ὑπο 

ΒΟΒΟ]ΙΟῊ τα τοιαυτὰα παᾶντὰ κχτητινα ἐακοον ἔχει ΤΟ α. 

΄ 8 



δ8 

Ὁδῦ λαὸς ἐλεύϑερα βάζειν, 
ὡς ἐλύϑη ζυγὸν ἀλκᾶς. 

αἱμαχϑεῖσα δ᾽ ἄρουραν 59 
“αντος περικλύστα 

νᾶσος ἔχει τὸ Περσᾶν. 

ΑἼἸΤΟΣΣΩΑ͂. 

90 Φίλοι, βροτείων ὅστις ἔμπειρος κυρεῖ, 

ἐπίσταται καχῶν μὲν ὡς ὅτῳ κλύδων 
»"-ὔ» ᾿Ξ ͵ , ,ὔ -ω 

καινῶν ἐπέλθῃ, παντὰ δειμαίνξιν φιλεῖ" 600 
«! ἀξ , 2 -»"Ἢ ! 

ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὐροῇ, πεποιϑέναι 

τὸν αὐτὸν ἀεὶ δαίμον᾽ οὐριεῖν τύχην. 
Α ἊΨ 

Ὁ9ῦ ἐμοὶ γὰρ δὴ πάντα μὲν φόβου πλέα᾽ 
ἐν ὑμμασίν τ᾽ ἀνταῖα φαίνεται ϑεῶν 
3 Ἂ Ἀ ἅ Ἀ 3 

»Ὕ ! 

βοᾷ δ᾽ ἕν ωσὶ κέλαδος οὐ παιώνιος " θ05 
, - ,7 2 - ᾿ 

τοία κακῶν ἔδχπληξις ἐχφοβεῖ φρένας. 

Τοιγὰρ κέλευϑον τήνδ᾽ ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων 

000 χλιδῆς τε τῆς πάροιϑεν ἐκ δόμων πάλιν 

581--91 ΤῊΡΥΪ ἄρουρα οὐ περόῷν. Ἐπιοπᾶ. Ῥούβοι οὐ Ὀϊπᾶ. 

ὅ90---ΘὉ ΤΡ] φίλοι, καχῶν μὲν ὁότις ἔμπειρος (ἔμποροό Μ. 

οὐ ρῬ]θυῖαὰθ) κυρεῖ, ἐπίσταται βροτοῖόιν ὡς ὅταν χλύίδων καχῶν 

ἐπέλϑῃ κτλ. Ἠοϊπηβοθίι, Ναο ιν. 128, βροτῶν ὁπὼῶς ὅτῳ. Μοΐπρϊκθ, 

ΡΏΪ]1Ο]. 19, 237, δεῖμ᾽ ἄγειν. Ὑτὸ8 οβϑηῃβίομθβθ μαβθϑὺ ναϊραία : 

αποα του ΠΥ, ΠΟΙ 501 .πὶ Δάγοιβαδθ ἐουγύαημδθ ρϑυθα85 

αἸοθμπΒ. ογαΐ, ααοα κακῶν τηο]οϑίθ τορουϊίασ, ααοᾶ δειμαίνειν ΤΟΝ 

ΕἸΠΘΗΩΙ, ταὖ 5ο0]οῦ, 5604 θΥΘ ΠῚ νἱμὰ μαρού, [1Ιἰδαῖιθ γσοῦρὰ ᾿ΘΥΤΘΥ 

ἱτητητίαϊα 510 Υ̓ΔΉΒΡΟΒᾺΪ τιὖῦ Γ65 Ὠπηδηδθ ἴῃ Δαν 888 ΒΘΟῸΠ ΑΒ 16 

ἀϊν! ἀουθηΐαῦ, ργῸ ἃ]ΐθτο χαχῶν Βοτῖρβὶ καινῶν, ὅταν ταυίαγὶ ἴπ ὅτῷ. 

ὅ94 ΤἼΡτὶ τύχης. Οὐοτν. ΒΙοπΙΗ 614, Εογίαβδ8 οὐριεῖν τύχην ϑεῦν. 

ὅ9ὅ---Θ00 ὄμμασι Μ. τανταῖα Τατη. τὰ ϑεῶν ΒΙοπιῇ, Ἦοσο 



Ὁ9 

ἐστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 

φέρουσ᾽, ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια" 610 

βοὺς τ᾽ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 

τῆς τ᾽ ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, 

000 λιβάσιν ὑδρηλαῖς πταρϑένου πηγῆς μέτα" 

ἀκήρατον τὲ μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

ποτὸν, παλαιᾶς αμτπέλου γανος τόδε" 615 
τῆς τ᾽ αἰὲν εὐφύλλοισι ϑαλλούσης τροφαῖς 
ξανϑῆς ἐλαίας καρπὸς εὐωδὴς πάρα, 

610 ἀἄνϑη τε πλεχτὰ, παμφόρου γαίας τέκνα. 

Ἰαβίο Ὀγθνῖαβ αἸούαμη ΤᾺ1Π1 νἱαάθίαγ : 1π4 ποὰ ργΌΡο, αὐἷἰα ΡΓῸ 

Οογΐο ΠαΡθ60 οἵμηΐα, πάντα, αἰ] ἴῃ ρανίδα νἰδα οὐ δαᾶιίι ργανῖδ. 

Ιΐδαιθ ροϑὺ πλέα ᾿πίθυραηχὶ οὖ γϑυϑὰθ ἰδοῦηδηχ ποίδυΙ, ἴῃ 480 

οὐδ βυβϑίδῃϊςναχμα (οτηῖπδ, ργοᾶϊρα) δᾶ ἀνταῖα τοξευθπάθτη. ἐν 

ὀμμαδίν τ᾿ οἱ βοᾷ δ᾽ (τῖδϑὶ ἔονίθ βουϊθοπάνπμη βοᾷ τ᾽} ἱπίθυ 86 

Τϑροπάθηῦ; ροϑῦ ΘΟὨ] ΠΟὕ ΟΠ ΠῚ μέν, Υ. ὅ98, ναγϊαΐδι ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙΒ 

ἔοτιμα ἱπέεσίαν τοιγὰρ χέλευϑον -.. ν. ὅ99. 

601. 2 ἐδτείλατο (ἐότειλα τῷ 8.111) οἱ μηλικτήρια Μ. 

608 βοὸς ἀγνὴς οδὺ ᾿ἰπἰαοία, ΟοΥγΪο6 ῥαγθποαθ᾽, α08168 ἀ 85 

ΘΟΠΒΘοΙΔϑηΐι:, ἀδμήτην, ἣν οὐπὼω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνὴρ Ποτα, 
ΤΗΣ Χ 9695: δαμάλης ἐν ἀγροῖς ἀφετος ἀτριβὴς ᾧεύγλης ΒΑΡΥΪα5 

ΘΙ ΣΙΣ 

6004. ὅ ϊοῖξ μελίκρητον. “οπηθιτιβ ἴῃ ᾿ηἔθυϊγθιτη ἀθβουρ 06 

Οἄ. ΧΙ, 27 πρῶτα μελιχρητῷ; ἐϊδτέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ, τὸ τρίτον 

αὐὖϑ' ὕδατι. 

606. 7 δ΄᾽΄ὁ. Επυτ. ΑΙο, Τῦ7 : Πίνει μελαίνης μητρὸς εὐζῶρον 

μέϑυ. Οὐ ἰοίο Ποὺ ἰοθοὺ Θοηἤουτὶ ἡ Ροπΐ ΤΡ. Τϑαγ. 160 56ᾳ. 

608 ΠΑΡ] ἐν φύλλοισι ϑαλλούσης βίον. Τϊπάον ἔόον, ὙΥ16- 

5616 βρύον, Μοίπθκο ἀλδούσης βίον. Μ7ΙΝΙ ροδία Βουὶρβίββθ υἱᾶδ- 

ἴὰ εὐφύλλοισι . .. τροφαῖς, Οουἱ δἀβουτίρίθιη βίῳ, ροδίατιδπι 

νἱ οϑατη ἐν φύλλοισι ΟὈἰϊπϊ, ἴῃς θίον πυσίδίατη. οϑῦ, 

΄ 



00 

ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων 

ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τὸν τε δαίμονα 620 

Δαρεῖον ἀγκαλεῖσϑε, γαπότους δ᾽ ἐγὼ 

τιμὲς προπέμιψω τάσδε νερτέροις ϑεοῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

015 ΒΒασίλειαγ ὑναι, πρέσβος Πέρσαις, 
! -"ν 

σὺ τὲ πέμπε χοὰς ϑαλαμους ὑπὸ γῆς, 
« -“᾿ Ὧι... 2 ! 

γμεῖς ϑ' υμνοις αἰτησομεϑα 625 

φϑιμένων πομποὺς 

εἰφρονας εἶναι κατὰ γαίας. 

020 ἀλλὰ, χϑόνιοι δαίμονες ἀγγνοὶ, 

Γῆ τε χαὶ “Ερμῆ, βασιλεὺ τ᾽ ἐνέρων, 

πέμψατ᾽ ἔνερϑε ψυχὴν ἐς φῶς" 680 
2 ! » 7) 5 ! 

δἰ γάρ τι καχῶν ἄχος οἷδε πλέον, 

μόνος ἂν ϑνητῶν πέρας εἴποι. 

611 ΨἉυηρθ χοαῖόσι νερτέρων : Ἡδτη γερτέρωΩν ὕμνους ΡΙαηοίι8 

ΒΙ συ βοαγοῦ, αὐἱ ΔῸ ἤοο Ἰἰοθο 8116η1 βαηί. 

618 ἀναχαλεῖόσϑαι Μ. ἀναχαλεῖσϑε να]ρο. Οοῦν, Ὀἰπά. 

614 Αἰοβδαθ αϊοίϊο ἱποῖριῦ ἃ ἀποραβ αὐἱηϊοηῖθαβ, 990 ---894, 

898 ---ο8. ϑ'οαυϊδαγ ρου άπ Οὐ} 5 ὙΘΥΒῸΒ αὐια οὐ ρυϊτηὶ, 599 ---602, 

Γοϑροηᾶθηῦ γϑυβιθὰ8Β απδίίαου ἴῃ ἢπθ ροβιθβ, 611---14 : πιρᾶϊδ 

ἰηβογία οϑῦ πη τα ΟΠ ΥΘη ἀοχιιπὶ Θηδιγδίϊο, 480 σοηδίαῦ γ ΥΒὶ Ὀτι8 

{ὶρα5, ἄπο, ὑχῖθπ5, 608---610. 

618 ϑπβρίοου φϑιμέλων πομποὺς εἴφρονας εἶναι ] Περσῶν 

ϑεῷ τῷ κατὰ γαίας. ϑἴο ἄθιιαπι, ααοᾶ ἰηΐτα ἸΘρίίαγ,, ψυχήν 

5815. δοουγδίθ αϊούπτη ουϊί. 

6028. 24 Ηδθο πο θχρθᾶϊο, αὐδιηαᾳαδπὶ ΗΔ ηΠ15. ἰπίθυ- 

ΡΥΘίαναν : 81 απο ργδοίογθα (ργϑϑίθυ. ᾿ηϑυϊ αίαιτη βαρ] δύ ΟΠ ΘᾺ) 

γϑιηθάϊαπι Βαρού Παγα8, Βΐο 5011|8 ἤποϑια τη] γι ροίοειῦ μά Θαγθ᾽, 

“μὲ 

. 

Ψ. ΕΟ ὙΨ Ύ Υ̓Α  Π “Ξ 



θθῦ ἨἨ ῥ᾽ αἴει μου μακαρί-- 

τας ἰσοδαίμων βασιλεὺς 

βάρβαρα σαφηνγὴ 685 

ἱέντος τὰ παναίολ᾽ αἰ-- 

ανῇ δύσϑροα βαγματα: 

0680 πανταλαν ἄχη δ᾽ ἀμβαὔζω" 

γέρϑεν ἄρα κλύει μου; 

᾿λλὰ σύ μοι Γᾶ τὲ καὶ ἀλ-- 

λοι χϑονίων ἀγεμόνες 640 

δαίμονα μεγαυχῆ 

080 ἐὐὀντ᾽ αἰνέσατ᾽ ἐκ δόμων, 

Περσᾶν Σουσιγενῆ ϑεὸν" 

Αὐ βαρρ!]ϊοδίϊο 5ῖο ἀθιθθτη τα 8118 τηϑαθίαγ, 51 ΠϑγΙαΒ. ΘΟΥα τ ἤηΘΠ, 

ἰηαϊοοθῦ; δῦβϑααθ Ποὺ τϑιηθάϊπθη ΠΘαῸ6 οϑὺ, Π60 γΟΟΔΙῚ ροίεοϑί. 

Αἀάδθ αυοᾶ ρτδθροβίβυθ Ὀυϊουϊ μα δύ ΟΩ1 ΠΟΥ αποα ΡΟΒΙΘΥΙΟΥΙ 

γϑϑουυδηάαιη οἵα. Βοααϊιίαῦ δα 51 αποᾶ γτοιηηθάϊαμπη οχϑίδί, 

Πδτῖαβ 50108 14 ᾿ἱπάϊοαγα ροίοτιθ᾽ δῦ δὶ ααἷθ, ΑΓΒ. ΤΩΔ]ΟΥΙΠῚ 

ἤποϑιη ροίογῖὶ ἱπάϊοατθ. Ρδιν] οοη͵θοίατα καχῶν ἄχος πἰμ}} 

ΡῬγοβοῖίαγ. [πῃ τηθηίθηῃ τΐῃΐ νϑηΐϊ εἰ γάρ τις ἀχῶν ἄχος οἷδε 

πέλον. 

θ028---28 αἴει μοι οὐ ἰέντος, αὐ 80161, Μ. γοοθοπι σαναίολα τθοῖο 

ΒΟΒοΙΙαβίθϑ ἰηὐουρυθίδίαν ποικίλα ; ὙΔΥΪΔΠῚ τηο υ]δίϊο μη ὙΘΒΡΙΟὶ 

ἰῃ {6116 χὶς ϑομάί. ᾿ 

.680 διαβοάόω Μ., ᾳαοᾶ Ηδγπδπηιβ. γθοίθ βίαια! μθ0 Θοη- 

7υποίψ μη 6586 ροβ5856, οἂἱϊ [0 ἸοΟὰΒ. ΠΟ δϑί, π60 ἔαδαγαμη, αποά 

δια βοάδομαι 6550 ἀορρογοί. Βοίβρδοῃ (46 Ῥϑυβαύαπι οδηΐϊίοο ρβδυ- 

ΘΒδρορίοο, Ὑ δίῖ5]. 1801) διαβαύξω. ϑουῖρδὶ δ᾽ ἀμβαΐζξω. 

084. 88 μεγαλαυχὴ Μ. Εἰππιθῃάδί Ρᾶῦ. ἃ. οπαθ αἰτέσατε 

ἐλϑεῖν ἐὲ Αιδου 50}. Μ. 

Ψ 



στρ. β΄. 

ἀντ.β΄. 

’ ἢ τ ὙΠ 
σέμσεετε δ᾽ ἄνω οἷον οὕπω θ45 

᾿Ὶ ᾿ Περσὶς αἶα κάλυψεν. 

Ἦ φίλος ἀνὴρ, φίλος ὅ-- 

0640 χϑος’ φίλα γὰρ κέκευϑεν ἤϑη. 

᾿Αἰδωνεῦ δ᾽ ἀναπομ-- 

πὸς ανείης, ᾿Αἰδωνεῦ, 650 

ϑεῖον ἀνάκτορα 4Δαριανῆ. 

Οὐδὲ γὰρ ἄνδρας πότ᾽ ἀπώλ- 

040 λυ πολεμοφϑύόροισιν ἄταις, 

ϑεομήστωρ δ᾽ ἐκικλή- 

σκετο Πέρσαις, ϑεομήστωρ δ᾽ 665 

ἔσκεν, ἐπεὶ στρατὸν εὖ ποδούχει. 

687. 88 τοῖον Ηοίμηβοθίῃ, ΤὐΡτουαα αὖ ἐκάλυψεν ΘοΥΓΟΧὶ 

Μοίηθκο δὰ Ἡογηθυϊουτη γαῖα κάλυψεν. 

689 7) φίλοσ ἀνὴρ, ἡ φίλοό ὄχϑοό Μ. ἁνὴρ ΒυγποῦΎ. ΑἸ66- 
ΤᾺ ἡ ἀθἰονὶῦ Αὐ μα] 8. 

641. 42 αϊδωνεὺσ δ᾽ ἀναπομι Ι πὸδ ἀνείη. αἵδωνεὺό Μ. εἴϑε 

ἀναπέμποις δἀβογϊρίατη ἴῃ Ῥαγ, ἃ, ἀῃᾶθ Ἰοοῦπι οοΥγθχθυπηΐ ΒέαποΚ 

οὐ ΒΙοιηῆορ]α. 

048 δαρεῖον, οἷον ἄναντα δαρεϊαν ἠέ Μ. οἷον 5680]. Μ. 

ἔοικε δὲ ὁ δαρεῖος χαὶ δαρειὰν λέγεσϑαι ἰᾶοπι. Ἐ]θοίο ρ]οδδοιηδίθ 

Δαρεῖον, Ὀϊπάον δῖον (ροίογαύ ϑεῖον, ΘΙΟΝῚ) ἀνάχτορα Δαριᾶνα. 

ΜΙμΙ, φαὰπὶ ἰηΐτα 18 Ἰοραίαν Δαρ(οδεὰν οἷ, ΑΘΒΟΒγ]ὰΒ. νἱ οί 

ΤΟΥΤ ἃ τιϑιι5. 6586 τηδχίτηθ δα Ῥογβίουμα δυγανιιβ δοοθᾶθηξο Ζαρι- 

ανεύς Ὑ6] δΔαριαιείς. Ιπ ῬΠΟΙΙΝ οχοογρίϊβ Οὐἰοβίδηϊβ 9. ἸΘρΊΓαΣ 

Δαρειαῖος : Ξύχαρθο νϑύϑηὶ ΤΟΥ δ 6586 Δαριήκης » δ᾽ ΠΠΡταΥ 5. Π468, 

ἡϑδιτδὺ ΧΥ͂! ρ. 7188. Οἱ. ᾿Αγαβάτανα, ᾧ, 926, 

0644 ἀπόλλυ Μ. 

6040---48 ϑεομήστωρ ἀαοίατη δύ οχ Ηουλθυῖοο ϑεύφιν μηστῶρ 
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Βαλὴν ἀρχαῖος βαλὴν, ἐϑ᾽ ἐ8᾽ ἱκοῦ, ότρ.γ. 

Θῦ0 ἐἔλϑ᾽ ἐπ’ ἄκρον κόρυμβον ὄχϑου, 
κροκόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων, 660 

βασιλείου τιάρας φάλαρον πιφαύσκων. 

βάσκε πάτερ ἄκακε Ζαριανεῦ, 

, . ᾿ ᾿ 
ὅπως καινά τὲ κλύῃς νέα τ᾽ ἀχηῃ" 666 ἀντ.γ΄. 

θῦῦ δέσποτα δεσποτῶν, φανηϑι. 
ΗΝ; , ! ᾿ ΒΩ 7 λ Ν “ 5 

τυγία γὰρ τις ἐπ’ ἀχλὺς πεπόταται 
! ἣν Ρ᾽ Ν Ὁ) γ 

γεολαία γὰρ ἤδη κατὰ πᾶσ᾽ ὑλωλεν. 670 

ἀτάλαντος. Μοχ στρατὸν ὑποδῶκει Ὀγ. εὖ ἐποδώκει 560. ἠέ Μ. 

ὑπὸ τὸν ἑαυτοῦ πόδα ἡνιόχει 868. Μ. Βοπθ Τδηδαα}} ΕἌΡου εὖ 

ἐποδόχει; 6011]. ΡΟ]]. 1, 98 ὁ κυβερνήτης ὁ ἐπὶ τῶν οἰάχων καϑήμε- 

γος, ὁ τῆς νεὼς ἡγεμὼν: ὁ τῶν ναυτῶν ἄρχων, ὁ ἐπὶ τοῖς οἴαξιν 

ἑστῶς, καὶ κατ᾽ ᾿Αντιφῶντα ὁ ποδοχῶν, ἢ μᾶλλον κατ᾽ ἐμὲ ὁ ποδη- 

γῶν. Τίθμῃ ΒΘΚΙς. Απθοᾶ. 1 ρ. 297, ὅ ποδοκεῖν, τὸ τῷ ποδὶ κυβερ- 

νᾶν. ποὺς γάρ ἐότι τοῦ ἱότοῖ' τὸ ἀντίον (ἢ τὸ κάτω πρὸς τῇ νηΐ. 

Απδίοριδθ οἱ δηύίϊααδθ βουϊρίασαθ, αα ὁ Θοἰϊδπὶ ΡΙῸ ον ροπθρϑίαι, 

γϑίϊομθ μδὈϊία, οὖ ποδούχει (1. 6. εὖ ἐχυβέρνα) Ἰϊηᾶ. 

049 βαλλὴν ἀρχαῖοσ βαλλὴν | ἔϑι ἔχου Μ. τ. Ἰεοί, βα- 
λήν, ἀυδηι οὐΐδηυ παροὺ Ἐπιβίαυ εἶτ δά 1]. ῥ. 381 οἱ δᾶ Οἄ. ρΡ. 1884, 

βυιηδὶ δη ἰβίγορμα. ὅὅ'ϑα ἰδῆθῃ βαλλὴν Ἠδγοάϊδητι8 ἀρ. Ατοδάϊαμι 

9) ὅ, περὶ μονήρους λέξεως Ρ- 17, 86. γόοορῃ ΤΕυγίογατη δ] οί! 

6556. οοπίθμαϊς ΕΡΒΟΥΙοΝ Δραᾶ Βομο]δβίδιη, γϑοίϊαβ ῬΕΥΥ δια 

αἀϊοαπὶ Ηθβυομϊαβ οὐ, αὐἱ 6Χχ ΟΡ ΟΟ118 Ῥαβίοσιθαβ θϑὴ δῇοτί, 

Βοχίαβ δᾶν. Μαίμοριμ. 1, 818. 

᾿θὅ2. ὅϑ8 τιήραό οἱ δαριὰν (ἴπ διύίβι1. δαρειὰν) οἱ Μ. ΥἹάΘ 

δ γν. 6048. 

θῦ4. ὅδ [ γοοοηἴϊα αμάϊας πουάφιε, ἱ. 6. ἰηϑαᾶιία, ηιαΐα. 

Ἐογίαβϑθ καινὰ τοι, εἶβὶ ΤΑΥ͂ 5 αἰανῆ. Ῥοἰπᾶο ΠἰΡτογα δεόπότα 

δεσπότου οοτΥ. Ὠϊπδογῖ, 001]. ν. 28. 

0671 κατὰ γᾶς ϑ81πη8 ᾿ιϑία οααβα ΗθΥΔη ΘΧ ὍΠ0 δ]ΐθγουϑ ΠἰΌτο. 
3 
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βασκε πάτερ ἄκακε Δαριανεῦ. 

“ἰαῖ αἰαῖ, 

0060 ὠὦ πολύκλαυτε φίλοισι ϑανὼν, 
, ! μ Ν 

τί ταῦδὲ λυμαντὰ λυμαντὰ 615 
-“»"Ὗ -“- παρέστι σᾷ δίδυμα γοᾶν ὁμαρέα 

πάσᾳ γᾷ τᾷδ᾽; 
ὡς ἐξέφϑινται τρίσκαλμοι 

ΤῊΝ Ἐξ , ͵ 
θ0ῦ νᾶες ἄναες ἄνανδροι. θ80 

4ΖΡΕΙ͂ΟΣ. 

ἣ Ν - . , ( ,»»» 
2) πιστὰ πιστῶν ἡλικὲς ϑ᾽ ηβης ἐμῆς 

Πέρσαι γεραιοὶ, τίνα πόλις πονεῖ πόνον ; 

στένει, κέκοπται, καὶ χαράσσεται πέδον" 

661--Οὔ τί τάδε δυνάτα δυνάτα | περὶ τᾶι δᾶι δίδυμα δια- 

γόεν ἁμαρτία Ι πᾶσαν γᾶν τάνδε (πάδσαι γᾶι ταιδε 860. οἱ 1 τὶ 

ΡΙΘτῖ4 6) [ ἐξέφυντ᾽, Βαρτα νυ Βουῖρίο οἱ, (ἐξέφϑινϑ'᾽ 1011 Ρ]αγμαῖ) αἱ 

τρίόχαλμοι νὰεό ἀναεό ἀναεό Μ. δυνάτα 5080]. 6556. ἀϊοϊέ ἀντὶ 

τοῦ δυτάστα, ἰάατοα Ἰορίίαν ἴπ 1 γ18 δὲ οἂᾶ, ρ]ουίβαιιθ, ἔθιαθσθ, αἱ 
τ] αὐϊάθπὶ νἱἀούαν : πΠΘα 6 ΘηΐΪπὶ νοοϑ 1, 8]|16Πη0 ΙΟ60 ροϑῖ- 

ἴππι, 564 λυμαντὰ δῖο Ἰαίογθ ρᾳίο,. ΡΙῸ σερὶ τᾶι δᾶι βοτὶρβὶ 

πάρεότι ὅᾷ- Ῥτο διαγόεν, Ου75 Ρδγίθηη Ῥυῖου θὰ 6 ρ]οββθιηδίθ δύο 

δαί δισσά οτΐατα ραᾳίο, οαπὶ Ὀἰπάογῆο ἀθαϊ γοᾶν (γοαιν). οἰηᾶθ 

6. Β680110 ὁμοῦ ἡρμοόμένα οἸΐπι ποθὴ ἁμάρτια, 588 ὁμαρέα δοτὶρίαπι 
ἔα 1886. 6ο]]ρο. Απίο ἐξέφϑινται (81. ΒΙοιηΗ6]4) δα βϑηβϑαπα σπλθ- 

ΓΟΒ4 6. ΘΟΠΙρΡΙΘηο08 ὡς ἰπϑογαϊ. ΑἸίοτὶ ἀναες, ααὰπὶ ἀαρ]θχ οδἷδ- 

πηἰίαβ (δίδυμα) ἀθρΙοτοίαν, βαθβεςαθηάσπι ρμαΐανὶ ἄνανδροι. 

066 πιστὰ πιότῷν ΒΌΡΘΥ]ΑΕνΙ γα ὨΔΌΘΙΘ, αἱ ἀρρητ᾽ ἀρρήτων, 

χαχὰ χαχῶν, δειλαία δειλαίων ἀρυᾶ ϑορμοοῖίθπι, βϑι18 οομπβέδί, 

008 Εογίαβθβ6ο ὅτένει τε κομμὸς (χέχοπται 6Χ τε χοπετὸς 

οΥὐἰσὶ ροίοταί). Αα χαράσόεται πέδον τϑοῖθ τιοπαῖύ Κ΄ οἵ ΒΟ] ΘΠ ΠΘ 



οῦ 

λεύσσων δ᾽ ἄχοιτιν τὴν ἐμὴν τάφου πέλας 

010 ταρβῶ, χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην. 8 

ὑμεῖς δὲ ϑρηνεῖτ᾽ ἐγγὺς ἑστῶτες [τἀφου] 

καὶ ψυχαγωγοῖς ὀρϑιάζοντες γόοις 

οἰκερῶς καλεῖσϑέ μ᾽" ἐστὶ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον, 

ἄλλως τε παντως χοΐ κατὰ χϑονὸς ϑεοὶ 

θ΄ λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεϑιέναι. 690 

ὅμως δ᾽ ἐκείνοις ἐνδυναστεύσας ἐγὼ 

ἥκω. τάχυνε δ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου" 

τί νεοχμὰ Πέρσαις ἐστὶν ἐμβριϑὲς κακον; 

ἴα 1550. τηϑη 68 ΘΥοΟδΉ 115 ΤΟΥΓᾺΒ5. τηϑη 5 (ρα ] θαΒν 6) ρα]βαγο. ΟἿ. 

ΝΔΘΡΘΙΒΡδο ἢ Ναοίοηι. Τιοοῖ. Ρ. 214. τίνα πόλις πογοῦσ᾽ ὄτλον 

ὅτένει θαΓ,. Αὐ νϑύβὰϑ 608 πὸῃ οὑπὶ ρΡΓΔοοΟΘαθη θυ, 8564. ΟἿ] 

ΒΘα ΘΗ Ρ.5 ᾿πηρθηπ85 θϑί, Επππιηονδῦ Π)Υ11 ἀπ γα ΔΟ]ΟΥΒ ΒΙΡΏδ 

τη] ἱπᾶϊοῖα, Ρρυϊσαθη θὰ απἀ86 δααῖνιῦ, ρῥ]αημοίτιθ ἰθυγαθα 6 

Ρυϊδαίϊοηθβ, ἀθίηᾶθ Ἰὰ αυοᾶ νἱαθῦ, ὑχούθιη {ὰπλὰ]0 δα ϑι ἀθηξθΠ,, 

οο αὐϊᾶθηη ΠΟῚ ΡΘ1 86, 8664 1111 Δοοθαθῃίθι5 ὑγδίθ οὗ ΒΙ ΠΡ ΊΠ]ΔΓΘ. 

611 ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου ϑυϑρθοίαπι 68, οὔπὶ ρῥτορίθυ δηΐθ- 

οράρθῃβ τάφου πέλας. ἴὰτη ααἷᾶ 56η65 ΙοΟηρίαθ απᾶπὶ τορίηδ ἃ 

ὑπ ]0 Υϑιηοίϊ, ἐγγὺς ἐχείνης Ῥοΐϊϊὰ8. ἀαϑὴ ἐγγὺς τάφου ἑστῶτες 

ἀϊοθηαὶ ογδηΐ. Ε͵θοία ρίοβϑδα σάφου, Ηφἰτηβοθίῃ οοπ͵θοϊ λίαν, 88 

ϑιρηνεῖτε τοίου θη πη. 

6072... 78 ροϑιάζοντεό οὐ καλεῖσϑαι Μ. 

016 Ἐθαθπῖτο ἐνδυναστεύων δὰϊ δὲ ϑνητοὶς ἐνδυγταστεύσας. 

Νονδῖὴ 75 ν ΘΙ 5ιρἸΠοαἰοΠ Θ ἢ ΘΟμηηΘηΐι8, Ηθυταδηη σου 

Ῥού 8 Ἰοοο ρῥυϊμηαῦῖο. ϑαπίθηίίδιη {]αβίσας Ομοῦρῃ. 856 βασι- 

λεὺς γὰρ ἦν, ὄφρ᾽ ἐζη κ. τ. δ. 

6177. 18 τάχυνε ΡΥ. Μ. οὐ 86}0]1. Ρ. ΟἸΐπι συ]ρὸ σάχτυτγα. 

Ποῖμάθ τί ἐότι πέρδαιό νεοχμὸν Μ. οὐ 1ιρὺὶ ρ]υσμηϊ, τί δ᾽ ἐδσεὶ 

ὨΟΠΠ.]]1. τί δὴ ᾽στι Ἠδυύπηρ. ΑἸίδιη τηθαϊοϊηδιη ὩΠΘΥγΘ οοπδίι5 

ΒΌΠΩ,, Βα ᾿ηρΡΥΟΡΑΌΙ]ΘΙῺ., ορίπου,, ἀπὰπὶ ἐστὶν ἐμι βριϑές ἀπῖτι8 

ΥΘΥΡῚ νὶτὰ ΟΡ ϊηϑδί. 
᾿ ὶ Ἂ 



00 

ΧΟΡΟΣ. 

ότρ. Σέβομαι μὲν προσιδέσϑαι, 

080 σέβομαι δ᾽ ἀντία λέξαι 695 

σέϑεν ἀρχαίῳ περὶ τάρβει. 

ΔΡΕΙΟΣ. 

.4λλ: ἐπεὶ κάτωϑεν ἤλϑον σοῖς γόοις πεπεισμένος, 

μή τι μακιστῆρα μῦϑον, ἀλλὰ σύντομον λέγων 

εἰπτὲ καὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδώ μεϑείς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀντ. δῦ Δ4έεμαι μὲν χαρίσασϑαι, τοῦ 

δίεμαι δ᾽ ἀντία φάσϑαι, 

ἐρέων δυσρητα φίλοισιν. 

ΖΔΖΡΕΙΟΣ. 

.1λλ᾽ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενὼν ἀνϑίσταται, 
- »ἭἪΆ ! 

τῶν ἐμῶν λέκτρων γεραιὰ ξύννομ᾽ εἰγενὲς γύναι, 
) Ι »ἭἪ ! , 

090 κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τί μοι 

681 περὶ τάρβει, γγαδ {ΐπιουο. ΟἿ. περὶ φύβῳ, ἀμφὶ τάρβει 

ΟΠποδρῃ, 84. 844. 

θ8ῦ---87 1 10γ] δείομαι (δῖο Μ.) οἱ δίομαι. Ἠοτθτίσαμι δίεμαι 

τοβίϊίαϊ Ηρτα. Ποίμᾶθ ᾿ἰδυὶ λέξας δυόλεντα, Ηδθῦπι. προλέγων 

δύυόλεχτα. Ἐδοθρὶ Ηθιτηβοθίμι!: οοπ]θούαγδτη. 

088 παλαιόν ὅοι Μ. ἈΑοοομῃύιπμι οογγοχὶ Ῥούβοη. φρενῶν 
στδιημηδίϊοθ ροπᾶρὺ ἃ δέος, 568 1 ΟΟἸ]οσαύατη δὲ αὐ Ἰορῖοθ οαπὶ 

ανϑίόταται οομδονθαῦ οὐ οδάθπὶ νἱπὶ Ππαρθαὺ αὐδίὴ ἐν φρεόίν. 

Τιοατποη! σοπι8 ργδθοῖβ ἰδ βαιιθ τιβιαύπιτη. πομητπαθῦδπι ἔγϑυαί 
, ἀν , , ᾽ ᾿ 

[αἰὰ νἱγ]5 ἀοοῦΒ : 5116 οαπδἃ ανὐϑαπτεται ΒΙουηζ, 



ὯΙ 

λέξον. αἀνϑρωπειὰ δ᾽ ἄν τοι πήματ᾽ ἂν τύχοι 

; βροτοῖς. Τοῦ 

πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ ϑαλάσσης, πολλὰ δ᾽ ἐκ χέρσου 

καχὰ 
, - «ς ! 7, ᾽Ν - “ 

γίγνδται ϑνητοῖς, ὁ μασσων βίοτος ἣν ταϑῆ πρόσω. 

ΑΤΟΣΣΑΩ͂. 
3 » ἢ «ς Ἀ " 2 ἄς ! 

ὁ βροτῶν πάντων ὑπερσχωὼν ολβον εὐτυχεῖ ποτμῳ, 
! , 2 , Ἶ 

000 ὃς ϑ᾽, ἕως ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου, ζηλωτὸς ὧν τιο 
) δ ἐν , « Ν ! 

βίοτον δὐαίωνα Πέρσαις ὡς ϑεὸς διηγαγες, 

γῦν τέ σε ζηλῶ ϑανόντα πρὶν κακῶν ἰδεῖν βαϑος " 
ἢ ν ω᾽ 23 ! - 2 ῳ ἡ ἢ 

παντα γαρ, “Ζ).αρεῖ", ἀκουσει μὖὔϑον ἐν βραχεῖ λογῳ " 
, δὴν »ΣὌ -- 

διαπεπόρϑηται τὰ Περσῶν πραγμαϑ᾽, ὡς εἰπεῖν 

ἔπος. 

ΔΆΡΕΙΟΣ. 

100 Τίνι τρόπῳ; λοιμοῦ τις ἦλϑε σκηπτὸς, ἢ στάσις 

πόλει; 115 

“ΤΟΣΣ“Ω͂. 

οὐδαμῶς" ἀλλ᾽ ἀμφ᾽ ᾿ϑένας πᾶς κατέφϑαρται 

στρατός. 

691---δορ8 Ῥαυιοαϊαθ ἀν ροϑί σήματα τοροίϊίαθ οααβαπι ΠΟῚ 

νἱάθο. ΒΡ. ἐντύχοι. Ηδυύαηρ, ἀνϑρώπεια δὴ τοι. Ἐογίαβθ8. πη- 

ματα ὀτείχοι, 6011. Ξορῃ. Απί. 10. 186.ἀ. Α680}). Ῥγοῖη. 1086. 

Ποῖπάθ 1ἰρυϊ γένεται. 

694. 95 εὐτυχεῖ (ἢ 8. ΘοΥΥΘοίο 6) πότμον δὲ ὡσξἕξωστ᾽ Μ. 

698. 99 χρότωι Μ. Ῥταθβίαγθ ν. 1. λόγῳ οἰΐατη Ηθυταδ ΠῚ 
ἡυαϊοανῖς : πᾶπιὶ μῦϑϑος Υϑπὶ ὨΔυγδη πη βίρηϊβοαί, Οἷ, Ῥτοιη. 871. 

- Η » ; . Ποϊηαθ ὡς ὀποό εἰπεῖν Μ. 
΄ 



08 

ΔἉΡΕΙ͂ΟΣ. 
, ᾷ .Ἃ -» 3 - , ᾿ οὴ Ι ᾽ 

τίς δ᾽ ἐμῶν ἐκεῖσε παίδων ἐστρατηλατει; φρασον. 

ΑΤΟΣΣ “. 
͵ μα: ! -Μ Ἵ , λ ͵ 

ϑούριος Ξέρξης, κενώσας πᾶσαν ἡπείρου πλακα. 

ΖΔ4ῬῬΕΙ͂ΟΣ. 
. ὟΝ ! ᾿ “ ! ..»λ5} ω ' 

πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τηνδ᾽ ἐμωρανὲν τάλας; 

ΑΤΟΣΣΑ͂. 

τοῦ ἀμφᾳφότερα" διπλοῦν μέτωπον ἦν στρατευμάτοιν 

δυοῖν. 720 

ΖΏΡῬΕΙΟΣ. 
- ᾿ Ἀγ ως ν᾽ εν ," " - πῶς δὲ καὶ τοσονδὲ πεζὸς πέλαγος ἡνυσὲν περᾶν; 

ΑΤΟΣΣΑ͂. 

μηχαναῖς ἔζευξεν “Ἑλλης πορϑμὸν, ὡστ᾽ ἔχειν 

πόρον. 

105 δοιοὶν ὄτρατηλάτοιν Μ. οἱ βοῆοϊ. ἃ. δυοὶν δτρατευμά- 

τοῖν 8111 οἵ 5080]. Β. οοθβ ἰγδηβροϑαῖ Ἡθίμηβοϑίῃ. 

106 Τιοροθαίαν χαὶ ὄτρατὸς τοδόσδε (τόδδού ὃεὲ Μ.)ὴ πεζὸς 

ἡνυόεν περᾶν (πέραν Μ.}; 486 οὐ γοΥγθοῦιιπὶ ΟΟἸ]ο δ ὕοη6 ϑὺ σου 5 

0815 ρθοοδηΐί. Ναιη Ὧθ θχϑγοϊξιιβ. ταδρηϊιαϊπ6. 181] δάμιιο ἀϊοίαμη, 

οἵ ϑμηπηςαϊ βυθἠθοϊά μη ΧΟΥΧΘΒ. ὙΘα.Ϊ ΙΓ, μ60. περᾶν δοοιβαῦνο 

ἴλο1]16 οαγοί. Ὑ᾽άθβ στρατὸς δ᾽οβδαίουὶ ἄθβθουΐ οἱ ροβὲ σεζός θχ- 

οἰαἴ886 πέλαγος: Ἠοἰπιβοθί!, Ναοίιεν. ρ. 8, νυ]ραίδο νυἱτῖα ργῸ 06 

Ἰηἰ6]16χῖΐ, 5604. ΠΡΥαΥ} ὙἹΠἀΟΡΟΠ ΘΗ 515. ΘΥΥΟΘ ἀθοθρίαβ οποία 8 1η 

Ργούα] ἃ Ἰοοὶ βϑηΐθηξία ἈΡΟυγδηΐθπι πέρας τοσόνδε. 

107. 8 Βοϑρουῦϊ ποιηθη «δα Ἠθ]]θβρομίιπι οἰΐδιη ν. 791 ἔγδηβ- 

[ουίαΓ. 
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4 ΡΕΊΙΟΣ. 

καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βοσπορον κλῇσαι μέγαν; 

ΑἼἸΤἸΟΣΣ Ἅ. 

ὧδ᾽ ἔχει" γνώμης δέ ποὺ τις καὶ ϑεῶν ξυνήψατο. 

ΖΖΡΕΙΟΣ. 

110 φεῦ, μέγας τις ἦλϑε δαίμων, ὥστε μὴ) φρονεῖν 

καλώς. 725 

ΑΤΟΣΣΩΑ. 
-Ὁ ᾿ Γἢ γ Ἷ 

ιὡὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν οἷον ἤνυσεν χαχον. 

44 ΡΕΙΟΣ. 
Ν Ι-: ὭΣ“ Τ' Ν] »" 

Καὶ τὶ δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ᾽ ἐπιστενάζετε; 

ΑἼΤἸΟΣΣΑ. 

γαυτιχὸς στρατὸς κακωϑεὶς πεζὸν ὦλεσε στρατόν. 

44ΡΕΙΟΣ. 

ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφϑαρται δορί; 

Ἢ ΤΟΣΕΣΟΩΙ. 

1 πρὸς ταδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ τῶν κενανδρίαν 

στένει. 730 

109 ΤΗΡΥΪ δαιμόνων. ΕἸπθηάανίς Ηθίμηβοθίῃ, Κν. δι. 140, 

6011. Β0ῃ. Μ. ἴσως καὶ συνήργησεν αὐτῷ δαίμων τις: 

118 ΔΑρυᾶ Ηϑοτοάοίπμῃ ὙΠΠ, 68, 8 Ανὐθιηϊβία : Ἦν δὲ αὐτίχα 

ἐπειχ ϑῆς ναυμαχῆσαι; δειμαίνω μὴ ὁ γαυτιχὸς ὅτρατὸς χαχῳ ϑεὶς 

τὸν πεζὸν προσδηλήσηται. 

11Ὁ χενανδρία. δτένει Μ. 



τ 

ΔΡΕΙΟΣ. 

ὠ πόποι κεδνῆς ἀρωγῆς καπικουρίας στρατοῦ. 

ΑΤΟΣΣΔΖ. 

Βακτρίων δ᾽ ἔρρειν πανωλη δῆμον οἶδέ τις γέρων. 

ΖΔΡΕΙΟΣ. 
᾽ ’ ε! ΡΝ τὰ Σ ! Ὕ μ 
ὦ μέλεος, οἵαν ἀρ᾽ ἥβην ξυμμάχων αἀπωλεσεξν. 

“ΤΟΣΣΑ͂. 

μονάδα δὲ Ἐέρξην ἔρημον φασιν οὐ πολλῶν μέτα 

Δ ΡΕΙ͂ΟΣ. 

50 πῶςτε δὴ καὶ ποῖ τελευτᾶν: ἐστετις σωτηρία; 1Ξ5 ͵ 9 "] 

Α,ΤΟΣΣΑ͂. 

ἄσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν δυοῖν ζευχτηρίαν. 

1716 κχεδνῆς ἀρωγῆς, αὖ χεδνᾶς ἀλκᾶς 900, 5οτῖο ἄϊοὶ 46 ἔοτ- 

ΙΒΒΙΤΩΙΒ. ΤῊΣ] τι5. οὐ βοαπθηία οδίθηαπηΐ οὐ Ἡθυτηδημτβ δἀποίαν τ. 

1117 ΤῊΡΥΪ ἔρρει πανώλης δῆμος (δῆμον 1.108.) οὐδέ τις γέρων. 

Ηδθο υἱξίτπηα Ηθιμδηη Θχροηΐϊῦ πθαιθ 1116 ᾿πη}061118. οὐ δὴ τις 

μα. εἰ μή τις Ἠοἰπιβοϑίῃ. Μϑᾶτῃ θιπθπαδίϊοηθηι βγιηιδί ν. 718. 

119. 20 μονάδα, Ρ6Γ ΒΥΡΘΙΡΟΪ]Θη ἀϊούαπι, πο ΡΌΡΠαγΘ μαἱ πὶ 

νἱἀθίαν οὰπὶ ὙΘΥΡΒ οὐ πολλῶν μέτα, ααϊθὰβ γο8 δοοαγα 8 τϑίθυ- 

ἴα, ΠΘ46 ΟρὰΒ. 6586 Ραΐο Μοίῃοικιὶ οοπ]θούπγα οὐ πομπῶν μέτα. 

Μα͵ογοιι αἰ Που]ζαύθπι Παροὺ τελευτᾶν, αυοα πιο ΘΠ] νίτη μΒαθϑδύ 

ΠΘΟΘΒΒ6 οϑῦ, ααππὶ δα ΠΟΙ ΪΠΘΙὴ τοίογαῦαν. Ηθίτηβοθί ΟΟΠ]. σπε-- 

ραίνειν. ῬΟΒΒΙΒ ποῦ τελευτᾷν; ἢ ἔστι. ϑ'ι6ἃ τηλ]ῖπη μἰο τελευτῶν 

οὐ βιιρτα μὖϑιος ΡΥῸ φαόιν, 60]]. ΟΠοδρ!. ὅ28 : χαὶ ποὶ τελευτᾷ καὶ 

χκαρανοῦται λόγος; [Ιῃ Θαηάθιηη βθηθη(ίαη τελουτᾷς ΟΟπΐ. ϑο εὑ, 

121 γέφυραν ἐν δόιοῖν Μ. γαὶν πιᾶῦβο Αδἰκθυγίδπα οὐ Ηθιτη. 



{1 

ΔἉΡΕΙΟΣ. 
Ν Ν » -»ὝἩ ! ΠΣ κ» ..». εὖ 

καὶ πρὸς ἤπειρον σεσῶσϑαι τηνδὲε, τοῦτ᾽ ετ-- 

τυμον; 

ΑΤΟΣΣΩΑ͂. 
- - ! ναὶ" λόγος κρατεῖ σαφηνὴς τοῦτο κοὐκ ἔνι στασις. 

ΔΆΡΕΙΟΣ. 

Φεῦ, ταχεῖ ἄρ᾽ ἦλϑε χρησμῶν: πρᾶξις, ἐς δὲ 

παῖδ᾽ ἐμὸν 139 

420 ἄΖεὺς ἀπέσκηψεν τελευτὴν ϑεσφάτων᾽ ἐγὼ δέ που 
- ’ 

διὰ μακροῦ χρονου ταδ᾽ ηὔχουν ἐκτελευτήσειν 

ϑεοὺύς" 
ΟῚ ) τ , ες. ᾽ Ν ! 

αλλ᾽ οταν σπεύδῃ τις αὐτὸς, χὠ ϑεὸς συναπτεται. 

παῖς δ᾽ ἐμὸς ταδ᾽ οὐ κατειδως ἤνυσεν νέῳ ϑρα-- 

σει ἸλΔ 
τὸ δ᾽ ᾿ 2) ν - Ἐλλς ὐδὴ , γῦν, κακῶν δ᾽ ἔοικε πηγὴν ττᾶσιν εὑρέσϑαι φί-- 

λοις" 7143 

128 τοῦτό γ᾽ οὐκ Μ. Επιθηᾶαν!ς ΠΙηδουῇ. 

124. 25 ΤΑΡτὶ ταχεῖα γ᾽ ἦλϑε. Οουτοχιῖῦ ΒΙοιῆ 6] 4. 1γ)θῖπαθ 

γϑάσχὶ Μϑαάϊοθὶ βουὶρίασγαμι ἀπέσκηψον, απιἃ ποίαίαν α]εἰπηὰβ θυ θη ίιι8, 

βἰοαί γϑυθ 8 ἀποβαίνειν ἀποτελεῖν ἀποπληροῦν Δ᾽ 1566. μορίαν 

ἐπέσκηψεν. 

128 δηΐθ 721 Ἰθρθθαῦαν 516 Βουϊρίαβ : νῦν κακῶν ἔοικδ πηγὴ 

πᾶσιν εὐὑρῆσϑαι φίλοις. Μοήβαθπι ργορίθυ βθαθθηβ ὁστις ὑγαὐθοίο- 
ΤΠ ὙΘΥΆΤΩ ΟΥ̓ΙΠΘΙὴ γοϑυϊαϊῦὺ Ηθιμβοθίῃ βου ρϑιίααθ πηγὴν (510 

ΟΟ]Ρ. 1) οἱ εὑρέσϑαι ((ι ΥἹῦ. βαρουβουρίππι). [Ιἄθπι ΡὑγῸ ἠγυδεν 

ΟΟὨ͵θοῖς γήπιος, Μοίπθκβ ἐνεὸς ὧν. ΜῈΙΒῚ Ἰβπῖαβ νίβαμη δ᾽ ροϑῇ 

κακῶν ἴπβθίθύθ, ΟΧ γῦν, ἴῃ δ]ίθυιτη σουύβτη το͵θοία, ορροῃίζαν 

οἱ ᾳυοᾶ βαρτὰ Ἰθρδθαίαν διὰ μαχοοῦ χρόνου. 

΄ 
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180 ὅστις Ἑλλήσποντον ἱρὸν δοῦλον ὡς δεσμώμασιν τι5 

ἤλπισε σχήσειν δέοντα, Βόσπορον ῥόον ϑεοῦ" 

καὶ πόρον μειερρύϑμιζε, καὶ πέδαις σφυρηλάτοις 

περιβαλὼν πολλὴν κέλευϑον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ, 

ϑεὼν δὲ ϑνητὸς ὧν ἁπάντων ᾧξετ᾽, οὐκ εὐβουλίᾳ, 

“ϑῦ καὶ Ποσειδῶνος κρατήσειν. πῶς ταδ᾽ οὐ νόσος 

φρενῶν 750 

εἶχε παῖδ᾽ ἐμόν; δέδοικα μὴ πολὺς πλούτου πόνος 

οὑμὸς ἀνθρώποις γένηται τοῦ φϑάσαντος ἁρπαγή. 

180---ὃ8 Ιτρὶθ ΧΟΥΧΟΒ ἰο, πα 41118. παι ὰ8 ἔἀθυ]86 ἸοΟΙ8, 

ῬΡομίο ἔδοίο τηϑὺὶ πρατη ἱπ7ΘΟἾ886 ΤΥ πιαθ πδία δ μι αἰνιηδη δα 

ΠαπΙΔΠΟΒ ἀϑιι8. ἱπηπιαία886. (μετγερρύδ μιζΕ} ἀϊοῖτατ. ΟἿΣ Τιγβίδβ 

Εῤῖτ. 120 ὃ αλλ' ὑπεριδὼν χαὶ τὰ φύσει πεφυχότα χαὶ τὰ ϑεῖα 

πράγματα καὶ τὰς ἀνϑρωπίνας διανοίας, ὁδὸν μὲν διὰ τῆς ϑαλασ- 

ὅης ἐποιήδατο . .. (διά6. 46 ᾿δο βαρθυβιϊομθ 1:4. Τουτηΐου, 

Νόηιδεϊς Ῥ. 18---91). Οομηρθᾶθβ ἴῃ Ηθ]]θβρομύππι ἀθιηῖδϑδβ Ἰρποῦδί 

ΑΘΒΟΏΥΪΙΒ : πδπὶ πέδας δφυρηλάτους δἃ ΔΠΟΟΥΆΒ ἔθΙΎΘ88 ΥΘέΘΓΘῺ- 

4δθ. 6588 θ6π6 πιοπαΐϊν Βομτ,. ϑ.64 ΠοΟΒ5 ἴρ508 γϑυύβαβ ἔθ] 86 Ὁ 

Ηδοτοαοίο ΥἹΙ, 8ὅ πϑιγαΐδθ δηβᾶπι ῬΙΔΘΡΟΥΘ Ρούϊβ8θ. βαρϑοῖίοῦ 

Ρϑιβροχὶῦ δ᾽οκθηδθυ. σχήσειν ῥέοντα, ἰηὐου ρα πούοηΘ τηπίαίϑ, 

τϑοΐθ οοῃ]αηχὶῦ ὙΥ 61] ΔΌΘΥ. 

184 Οὐοττοχὶ, αα86 Ἰθροθαπίαν, ϑιητὸς ὧν ϑεῶν δὲ πάντων 

δαὶ ϑιητὸς ὧν, ϑεῶν δὲ πάντων. 

18. 86 Ῥοβϑὲ σῶς τόδ᾽ οὐ νούος φρενῶν ἨΪΏΪ] Διρ]} 18. 6 Χ- 

Βρθοίαίιιν οὐ γϑῦρὰ εἶχε παῖδ᾽ ἐμὸν ναϊᾶθ Ἰαπριθηί. σρὸς τάδ᾽ 
ΑὈγΘΒ0., σῶς ἀρ’ Ηανγίαηρ. Μα]ίπι διὰ δὲ παὶδ᾽ ἐμὸν δέδοιχα . - 

ο᾽θοῖα ρ]οββα εἶχε. Π)οπάθ να]ρὸ σόρος. 8 θ6η0 πόνού Μ. 

ΠΡυίαιιθ θγθ οὔμπθ8, αὐ νἱδοίαν, ὁ πολὺς πλοῦτος ὁ ἀπὸ τοῦ 

ἐμοῦ πόνου κατορϑω ϑείς 5610]. Α. ΟἿ 740, πθόποῃ 158 ὁλβον ὃν 

Δαρεῖος ἦρεν. Οποῦρῃ. 180 ἐν τοῖσι δοὶς πόνοισι χλίουσιν μέγα. 

Ψ-- » αν 
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“«“Τ7ΟΣΣ 4“. 

Ταῦτα τοι κακοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσκεται 
ϑούριος Ἐέρξης" λέγουσι δ᾽ οἷς σὺ μὲν μέγαν 

τέχγοις 

140 πλοῦτον ἔχτήσω ξὺν αἰχμῇ, τὸν δ᾽ ἀνανδρίας 

ὕχτο Τὸ 

ἔνδον αἰχμάζειν, πατρῷον δ᾽ ὄλβον οὐδὲν αὐξά-- 

γειν. 

τοιάδ᾽ ἐξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις κλύων κακῶν 

τήνδ᾽ ἐβούλευσεν κέλευϑον καὶ στρατευμ᾽ ἐφ’ 

Ἑλλάδα. 

24 ΡΕΊΙΟΣ. 

Τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 

188 ΤΊΡΥούατη σαῦτα τοῖς ΟΟΥΤ. ΠὨΙπᾶον. Νοὴ βου Μαν- 

ἀομίατη 8] οθαὰθ ῬαθΥβαβ, 566 οἰϊδιη Οποιηδουϊαιη, Ριβ᾽βύγα 85, 

ΑἸϑαδαᾶαβ (Ηϑτοᾶ, ΥἹΙ, ὅ, 6) ἃ ροδία φσίᾶθοο ποίϑιϊ τηοηαϊ ῬΥΘΙ]ΘΥ, 

ἀθ Αρϑοϊμϊὲ Ρενςὶς (οἱ. 1882 οὐ ἴῃ Απμδροιοάμίίε Αιιξράϊξο, Ρ. 1 

844.)». Αὐΐαθδηυβ ἃρυᾶὰ Ἠογοᾶ. Υ͂ΙΙ, 10, 2 : ἀνϑρώπων χαχῷν 

ὁμιλίαι (64) δφαλλουόι. Μαβπῦμη Ἰοσουαπ 5᾽ πη ] πὶ ΠΙΏΘΥ ΠΏΣ 

γαραΐδηϊ ἀαθίθμη πο οὐ αὐἷἰῃ ρϑίθυ Ὠϊβίογσῖδθ ἤδη {Δ Ὀα] ΔΙ 

ΔΒΒΙάὰΘ Ὑουβαυθγιὺ δίααθ ἴῃ 5.8 ΤΘὰ ΟΟηγογΐουύ. Οἱ, δᾶ συ, 

1715. 291, 445, 715, 119 δαποίοϊδ. 

189 μέγα Μ. 

088---148 Τἰγουθίθτη 18 αἰδροβίζαμη δὲ αὖ 5ὸχ Πα ἐοίγα- 

τηϑίνβ, 688---985, ἰούϊαοηι γϑϑρομαθδηΐ ἰοἰσαιηθίυὶ Αἴοββαθ, 694 ---99, 

ΠΟΒ Θχοιρίϑί βυϊο ποιηυίῃΐα ἴῃ 18 ἀποάθημο8 σϑύϑιιϑ αν 88, 700 --- 711 

(ε6. αὐᾶθ οἸδάθηη δηὐθοθαθδη), 1712 ---28 (οἸα 65. 1Ρ88). ὥϑαυίίαν 

ΠαΥῖ αἰοίο 806χ. οὖ 158 αὐδίθυ που Ὑϑύϑιιιπι, 1724 --- 8, ουἱϊ 

ΓΟΒΡομἀοπΐ β6χ Αἴοβϑδθ υϑύϑιϑ, 788 -- 48. 

144 υύτῃ ργαθορᾶδέ λλαδα, ἘΪΠ11 οὈβίαγθ ραΐο απο 18 

10 ΄ 
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, 2 Γι 2 
440 μέγιστον, ἀείμνηστον, οἷον οἱ δέπω 760 

͵ , γ 

τοῦδ᾽ ἄστυ Σούσων ἐξεχεινώϑη τταϑον, 

ἐξ οὗτε τιμὴν Ζεὺς ἀναξ τήνδ᾽ ὥπασεν, 
! γ7 ! 

ἕν’ ἀνδρ’ ἁπάσης ᾿“σίδος μηλοιρόφου 
-“ » -ὝἪὦ 

ταγεῖν, ἔχοντα σκῆπτρον δὐϑυντήριον. 
"- " - -: ἢ ς - « » 

τὉ0᾽ Μῆδος γὰρ ἣν ὁ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ" τοῦ 
" -» " 

ἄλλος δ᾽ ἐκείνου τεαῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσεν, 
Ν - Ν 2 ! 

φρένες γὰρ αὐτοῦ ϑυμοὸν ῳακοστροφουν" 
γ “Ψ Ὁ τρίτος δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνὴρ, 

ἄρξας ἔϑηχε πᾶ ἰρὴ λοις " ροξας ἔϑηχε πᾶσιν εἰρήνην φίλοις 

τοῦ «“Τυδῶν δὲ λαὸν καὶ Φρυγῶν ἐχτήσατο, ΤΟ 

Ἰωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ. 

ὄφιν δὰ ατδθοοβ γοίθγαϊαν,. Ὑαϊρο μᾶθο ᾿γοῃϊοΘ δοοὶριθηΐθθ (αποά 

ΤΏΪΗΙ αΙΒΡ]ΊΟΘΥΘ [δίθου) ααΐ βθαππηΐατ ΒΟ ΠΟ] 10 τοῖς προτρεψαμιένοις, 

δαῦ οὐτὰ ΗΘΙΔΏΠΟ ὄφιν 5] ΠΡ ]ΑΥΙ ΠΌμΘΥῸ αϊούη 6588 σο]αηΐ, 

1406 ἐξεχείνωσεν πεόδὸόν Μ. Οπδᾶο θιμοπάδιθ οοῃδίμδ 51 ΘΧ 

Β0801. Μ. ἐχενώϑη τὰ Σοῦσα. ἰἴοπίδιητια ἀθίθη αἰθαν ΤΟΥΤΩΪ8. εἰό-- 

οιἰχνεῦσιν; πωώλευμεναι, μουνῶπα Α]ϊδαιθ πα }π|5 ρθη θνῖβ, Ῥροιη. 122. 

6042. 800. ΑἸ ἀρθηθ Ἠρυηδηῃ ἐξερήμωσεν (510) πέδσος. Εἶππο 

ΨΘΙΒΊΠῚ ΡΓῸ ἰηΐοιροϊαίο παροὺ Μοίμοὶς ῬΏ1]10]. 19, 288. 

1418 Οἱ, Ατομ] οὶ ἔγρ. 22. : οὐδ᾽ Ασίης γε καρτερὸς μηλο- 

τροφου. 

751. 52 Τηῃ ἄλλος ᾿δαΐθυθ ποθθ ΡῬΙΟΡΙ πὶ Βαβριοαίαν Ηδυ- 

ἴὰηρ. [ΙΑΡτουτ οἰαχοστρύόφουν ΟοΥ. ΒΙοχηΐ, --- βθμο]ο Μ. ὁ 

᾿Αρταφρένης, ὃν ἐτυμολογεὶ ὁ ἀρτίας ἔχων φρένας 5ἰ5ηϊβοδίαν 

1η 6110 Θη ἀππιηι Θ586. Αὐὐαρη θυ ηθῖη. ΠῸ ΠοΟΙηΪηδίμτη. ΝΟ] δαίθιη 

Ποὺ βοβο]ο ἔγείαβ, σνϑύβη 102 ὃχ ΚΙΘΡΘ 151 οομ͵θοίαγα ΟἸΠι 

Ἡδθυδημο ΠΙπἀονἤοαιθ ροϑὺ 701 ᾿ἰΠΒΘΥΘΥΘ, ἰΟΘῸ ἃ]ΐθηο. ᾿ἰθριμι 

οηΐτη ἰογθα παίουιτη,, ᾿}τ|5, ΟὙτῖ, ΠΥ ρυυάθηια ΧοΥχὶθ [θηηθτῖ- 

[Ὁ1 ΟΡΡΟΙΪίαΓ. 

75ῦ4 εἰοήγν τ} ππδρθοίπ πη δ. Εονίαββο εὐδίαν. 



τΌ 

ϑεὺς γὰρ οὐκ ἤχϑηρεν, ὡς εὔφρων ἔφυ. 

Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ηὔϑυνε στρατόν. 
! κ᾿ -- 

πέμπτος δὲ Ἰ]Πάρδις ἦρξεν, αἰσχύνη πάτρᾳ 

100 ϑορόνοισί τ᾽ ἀρχαίοισι" τὸν δὲ σὺν δόλῳ 715 

᾿Πρταφρένης ἔχτεινεν ἐσϑλοὸς ἐν δόμοις, 

ξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν, οἷς τοῦδ᾽ ἦν χρέο ( φ » οἱς τοῦ Ἦν χρέος. 
« ᾿ ! « 2 , 
[ἔχτος δὲ αραφις, ἕβδομος “ρταφρένης 
αν ! ," ΩΝ ἕ, » "ὕ 

καγὼ παλοὺυ τ᾿ ἔχυρσα τοῦττερ γϑελον, 

-.- Φυ οι 
ΟῚ ! ἣν Ν Ν ἡ.» » 

χαπεστρατευσὰ πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ" 760 
2 Ν ἢ 

ἀλλ᾽ οὐ κακὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει. 
»μ»-! ἀν, Δ Ν “-Ἣ"᾿ "}) , “" ’ 

Ἐέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς ὧν νέος φρονεῖ νξα, 

157 χιϑυγεν 6Χ οοχγϑοίΐομα Μ. 

ιὅ : 
Τῦ9 δ᾽ ἐμάρδοό Μ. δὲ μέρδος οοἴον!. Π͵έρδις ΒγίπΟΚ 8]11- 

46. Βεοίθ 5010]. Μ, βϑυβρίοαίαν αρδις, ἡπᾶθ ἔογτηδ ῬΥΟΡὶτΒ 

ααδιὰ να]ραία Σμέρδις Δα Ῥογδίοιπη Βαγαάϊγα δοοθαϊῦ. 

10:1 Ηππο Θδρμθίμθη αἱοιϊὶ ἨΘ]]Δηϊοβ ἃραα ΒοΠο] βίῃ, 

Αὐὐαρμθύμθια, αὖ ΑΘΒΟΏΥ]αΒ, Οὐδββῖαβ δρᾶ Ῥμοίϊαμῃ 1. ]., Τηΐα- 

ὈΠοΥμθ Ηδγοδοίαβ ΠῚ, 70, αἴθ ὙΘΙΔΠῚ ΠΟΙΏΪΏ1Β ἔουτηδπι {γα 1- 

α1556 ἰοϑίαϊαν γϑρῖὶβ  ΔΓ11 ΒΟΥ ρίο ΒαρΙ βίη ΘΉ518. 

108 Ἠτππο γϑυβαϊη ΤΠ ΉΒ1556. ΟΧχ δαποίδιοηθ ααἃ Βθρίθιῃ 

Ομ) ατϑίου τη ποιηϊηᾶ ἰγϊτηθν 5 1ΠΟ]πι88 ΘΗ ΘΓ δῦ, τϑοΐθ 

βἰαϊποσαπὺ δοιὰ, Ῥογύβοη, ϊπάονῖ, Κ0Π0]. Μ,, ᾶθὸὺ γτϑραχῃ πο- 

πηϊηᾶ 6886 ταίτι8, χαχῶς᾽ μετὰ γὰρ τὴν τῶν μάγων χαϑαίρεσιν 

Δαρεῖος ὃ μέγας ἦρξεν. Δ πο ΘΪΠῚ ὙΘΙΒΌΙΩ, ΠΟΙ δα β6ατθη- 

ἐθι, ποὺ βΒοβοϊΐοι τοίουτι ἀθθϑί. 

704 πάλου δ᾽ Μ. Μιάθίαν ἀϊοθλθ βουΐθ 5101 γϑρηππι ΟὈ 1Ρ1556. 

Νοιϑϑίτηα, δδὲ Ηδγοδοι ἡδυναϊαποῦα 111, 86 566. 
. , ) , , 

τὸ Μα]ΐπι ἀλλ᾽ οὐ τοδόϊδε προσέβαλον πόλει καχόν. 

107 γέος ἐῶν (ὧν οθἴδονϊ) νέα φρονεὶ Μ. ὧν νέος ΤΌΤ. 
᾽ 4 , ᾿ ᾽ Α “- 

φρονεὶ γέα Μομς, ἱπάονἐ. ἐγεὸς ὧν ἐγεα φρογεὶ ἩΘΥΠΙΔΠ ΘΧ 
" 
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χοὺ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" 
" Π κ ΓἜ Ἀ 

»"Ὃ ! ͵ 

οὐ γὰρ, σαφῶς τοδ᾽ ἔστ᾽, ἐμοὶ ξυνήλικες, 
» - .Ὶ 

110 ἅπαντες ἡμεῖς, οἱ κράτη τάδ᾽ ἔσχομεν, ΤΒδ 
»"Σν, Ι 

οὐκ ἂν φανεῖμεν στη ματ᾽ ἔρξαντες τύσα. 

ΧΘΡΟΣ. 

Τί οὖν, ἀναξ Δαρεῖε, ποῖ χαταστρέφεις 

λόγων τελευτὴν; πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι 
’ « Ὑ Π ΟΝ λ ! Ξ πράσσοιμεν (ὡς ἄριστα Περσικὸς λεώς: 

ΖΔΖΡΕΙΟΣ. 

τ εἰ μὴ στρατεύοισϑ᾽ ἐς τὸν ᾿Ελλήνων τόπον, τ0. 

μηδ᾽ εἰ στράτευμα πλεῖον ἢ τὸ ΙΠηδικόν. 

αὐτὴ γὰρ ἡ γῆ ξύμμαχος χείνοις πέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας, τίγε τρόπῳ δὲ συμμαχεῖ; 

. 

ΜϑΙπΘΙπ1 οομ͵θοίαγα, αᾶθ αυϑιην 5 ἰηρϑηΐοθα 510, ἐδίθου ταὶ ῃὶ 

γυ]ραίαθ δουμηθη οἱ ο]ορδηίδηι Ἰοηρθ ριδοβίασ ν᾽ ἀου]. 

109 εὖ γὰρ ᾿|ργ]. οὐ γὰρ Ηθρίτηβοθίθ. Απίθ βᾶθο ὑθυϑιι5 

Ἰδοηϑτη ἱπα]οανῖ, οὐ} 5 ΠᾶθῸ ἔδυ βϑηϊθηΐα ἔπθυϊῦ : ἐίαψιθ ἰοηιονῖ- 

ἐαἰ5 γμοίμην {ϊ ἀσογϑιήη. "Ὰ]6 αὐ 56η θη γα ὩΘΧῸΒ ἀ65]- 

ἀογαῦο νἱἀθίασ. 5ὅἴὸ οὐΐϊδηι Ὑϑϑε αν πη του ΘΟΠΟΙ ἢ Ἶ88. 

Νδῖὴ ἢπ7ι5 αἱοίοη8. Β56Χ ΨΘΙΒ8. ΟΠ ΠΩ Τοϑροπάθηΐ ὙΘΥβιριι5 56 Χ 

ἴῃ Ἰηἰ 10 ΡΟΒΙ[15, ααἰθτι5 οὐ ᾿ρδῖ8. ποῦ ῬΥΟΥβ5. οὐ ἰηδαάϊία οδ]δηη- 

ἰα8 δά ΧΟΥΧΙΒ (οιηθυϊ αίθιη τοί, [ηἐου] οἰ πα σὑϑύβιιβ ΟῚΒ 

οοἴοηϊ (780---ῦή, 758---66), ἱπηρουϊ Ηογοηθὶβ θὰ} γιὸ Ἠδτγῖο 

Δ] 1Π1|Βαπ6 ΥρῚ 18 ᾿τηᾶρῸ, 

710 μηδ᾽ ἦν ΒΥάποΚ, σληϑύοι Ὀἰπάονῇ, οὐΐαπι ῥγορίθυ ἔου- 

Ιδηὴ πλεῖον, ὑϑίθυι θυ5. Αὐτοὶ. ΠΟ τιϑἰ(αίδῃ. 
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Ζ44ΡΕΙΟΣ. 
͵ -7 ι Ἶ « ͵ Ὑ 

χτείνουσα λιμῷ τοὺς ὑπερπολλους ἀγα». 

ΧΟΡΟΣ. 

80 ἀλλ᾽ εὐσταλῇ τοι λεχτὸν ἀροῦμεν στόλον. 795 

Ζ4ΖΖΡΕΙΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ μείνας νῦν ἐν ᾿Ελλαδος τόποις 

στρατὸς κυρήσει νοστίμου σωτηρίας. 

ΧΟΡΟΣ. 
-“ 5 2 Ν - ! ! 

πῶς εἴπας; οὐ γὰρ πᾶν στρατευμὰ βαρβάρων 

περᾷ τὸν “Ελλης πορϑμὸν Εὐρώπης ἀπο; 

Ζ4ΡΕΙ͂ΟΣ. 

ἰ8ῦὺ Παὺροἱί γε πολλῶν, εἶ τι πιστεῦσαι ϑεῶν 00 
! ] -Ὁ 

χρῇ ϑεσφατοισιν, ἐς τὰ νῦν πεπραγμένα 

λέινναντα " συμβαένει γὰρ οὐ τὼ μὲν, τὰ δ᾽ οἵ. δῳ 3 

ν .ς 9» . -" ΡΒ . 
χκεύσερ ταῦ ἐστὶ, ττλῆῦϑος ἔκκριτον στρατοῦ 

λείπει χεναῖσιν ἐλπίσιν πεπεισμένος. 

1719 ΙΑΡτΪ οὐ 80}0]. Α. Ρ. ὑπερπώλους οὐ ὑπερχόμπους. ΗοΥ- 

τ} τοδύϊἑαϊ{ ὑπερπολλούς, ἰάφαθ ῥυϊπηϊςα5 βογϊρίαμη ογαὺ ἴῃ Μ. 

Εὐίατα μαθὸ βὰ8 ἴθοϊΐ ΗἩθγοάδοίαβ, ααἱ Αὐὐαρθαηπιῃ 510 Ἰοαπθηΐθιη 

ἱπάυοί! ΥἹΙ, 49 : Καὶ δὴ τοι, ὡς οὐδενὸς ἐναντιευμέτου, λέγω τὴν 

χώρην; πλεῦνα ἐν πλεῖτι χρόνῳ γι)Ὸ μένην) λιμὸν τέξεσθαι. 

180. 81 εὐστελῇ τοι Μ., 4ὰο Βἰρῃϊβοατνὶ νἱδοπίαν γν., 486 

οχδίδηῦ ἴῃ 81118 1 γ15, 11. εὐόταλῇ εὖ εὐτελῆ. Ὀοίπάθ τρόποιό Μ. 

112--.82 Ὀϊγουθίαχα ἀπούαπι θυ ηϊοππτα οὐ ἀποῦαπι Ὀἱ ΟΠ ΤΩ, 

Τη64115 1 Θ ] ΟἽ 8. 1 85 Ἰηο ΠΟ ΟΠ 8. 

188. 89 Βθοίθ δᾶ λείπει 8601. Μ. δἀβογί ρϑιἑ ὁ Ξέρξης» Π64 8 

ΟΡυ8 6886 Υἱάθίαν αὐ οατὴ Ηθγδϑηπο Θχοὶ ἀϊβ8θ ραύθιητιβ ὙΘΥΒΌΠΩ, 
΄ 
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τὉὉ0 μίέμνουσι δ᾽ ἔνϑα πεδίον ᾿“σωτιὸς δοαῖς 805 

ἄρδει, φίλον πίασμα Βοιωτῶν χϑονί" 

οὗ σφιν χαχῶν ὕψιστ᾽ ἐπαμμένει παϑεῖν, 
ὕβρεως ἄποινα χἀϑέων φρονημάτων" 

οἱ γῆν μολόντες ᾿Ελλαδ'᾽ οὐ ϑεῶν βρέτη 

ἰ9ῦ ἠδοῦντο συλᾶν οὐδὲ τειμτεράναι νεώς" 810 
βωμοὶ δ᾽ ἀἄϊστοι, δαιμόνων ϑ᾽ ἱδρύματα 

σιρόρριζα φύρδην ἐξανέστραπται βάϑρων. 

τοιγὰρ κακῶς δράσαντες οὐκ ἐλάσσονα 

πάσχουσι, τὰ δὲ μέλλουσι, κοὐδέπτω κακῶν 

800. κρηπὶς ὑπεέστιν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐχπιδύξται. 816 
τόσος γὰρ ἔσται πέλανος αἱματοσταγὴς 

πρὸς γῆ Πλαταιῶν Ζωρίδος λόγχης ὕπο. 

Νεχρῶν δὲ ϑῖνες καὶ τριτοσπόρῳ γονῇ 

ἄφωνα σημανοῖσιν ὄμμασιν βροτῶν 

806 ὡς οὐχ ὑπέρφευ ϑνητὸν ὄντα χρὴ φρονεῖν. 850 

ὕβρις γὰρ ἐξανϑοῦσ' ἐχάρπτωσε στάχυν 

ἴηπ 410 ΧΟΥΧΙΒ ΠΟΙΊ6η ἔπουῖ.. ᾿ρθοϊοβι ιβ Ἡθίμηβοθί, γοῦθὰ χεἔπερ 

τάδ᾽ ἐστί ᾿ἱπξουρυθεϊ ἐγ θη5, Θοπ ϊοῖῦ οὕτω δ᾽ ἐμὸς παῖς. 

791 φίλοδ Μ. φίλον Ἰ1ΌΥΙ Ρ]ΌΤΙΙΩΙ. 

196 ϑ᾽ ροβύ δαιμόνων οταῖϊ{{Ὸ Μ. 

800 Τὐρυὶ ἐχπαιδείεται. ϑριθοία ορύθρία βοι {211 οπιθηᾶα- 

{10η6, τηΐγΘ ἐχεαιεύεται ΗΘΥΠΙΔΠΉ. 

801. 2 ΤΑΡΥΪ [6 γ6 αἱματούφαγῆς» ααοά ἰποίαν Ἠρθιμι. ΝΥ͂. 1]. 

1 ΠΟΏΠ.]115 Δαβουϊρύδπ) αἱματοσταγής τηθῦῖΐο τϑοθρουΐ ΒυιηοΪς 

Ῥουβοι Ὀϊηουῦ 4111. Ἰ)οϊηθ σλατέων οἱ δωριάδοό Μ. Ῥοδὺ ὑπο 

ΡΙθηθ ἱπύθυραηχὶ : απ ΘηΪπι 8411π|8 56 η θη στ ΟΥ̓ ᾿ποΙρ, 

808---6 ΤῊΡΥΪ ἔογο ϑὲγες γεχρῶν δὲ. ΤΥΔηΒροΒβαῖ Ηθυπδηη, κὰν 

τριτοόπορῷ γον τηνι] Ἡοἰτηβοθίμ. ΜΙΒῚ πᾶθὸ ἀϊοία νἱάθηθαν αὐ 

μένος οἱ ἔμβαλε ϑυμῷ. Μοχ σημαιγοῦόσιν ὄμμασι οἱ ἐχάρπωσεν Μ. 
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᾿ [νὴ ! ε “ , 

ἄτης, ὃϑεν ππαγχλαυτὸον ἐξαμᾷ ϑέρος. 

τοιαῦϑ᾽ ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτίμια 
2 - "] μέμνησθ᾽ «“Ιϑηνῶν “Ελλαδος τε, μηδέ τις 

᾿Ξ , , 

810 ὑπερφρονησας τὸν παρόντα δαίμονα 825 Ν ἡ Ν 
υ 3 ᾿ 7 2 ! ’ 

αλλων ἐρασϑεὶς ὄλβον ἐκχέῃ μέγαν. 
"- , .Ἶ "Ξ: ὕὔ 

Ζεὺς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκομπων ἀγαν 
᾿ , υ , 

φρονημάτων ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐχεῖνον σωφρονεῖν κεχρημένον 
ἊΣ ! τη, ἢ , 

810 πιινυσκξτ᾽ δι λογοισι νουϑειήμασιν, 880 
- - Ν ͵ 

λῆξαι ϑεοβλαβοῦνϑ᾽ ὑπερχόμπῳ ϑράσει. -- 
ΣΝ ᾿ ΤᾺΝ α ἌΝ ΞΕ ᾿ 
Σὺ δ᾽, ὦ γεραιὰ μῆτδρ ἡ Ῥξερξου φίλῃ, 

ἐλϑοῦσ᾽ ἐς οἴκους κόσμον ὅστις εὐπρεπὴς 
᾽ . « ὔ ͵ ! Ν 

λαβοῦσ᾽ ὑπαντίαζε παιδί. κάρτα γὰρ 
ΒΞ γ) ἕ 5 , 

20 κακῶν ὑπ᾽ ἀλγους λακίδες ἀμφὶ σωματι 885 
- ! 

στημορραγοῦσι πρικίλων ἐσϑηματων. 
γὴη 7} Ὑ. δ ᾽ ! ν . ! 
αλλ αὐτὸν δὐφρονως σὺ πραῦνον λογοις" 

’ Ν ΟῚ - ; Ἴ 

μονὴς γαρ, οἶδα, σοῦ κλύων ἀνέξεται. 
Ἄ Ν ᾿ τ » ς Ν ! Ι 

ἔγω δ᾽ ἀπειμι γῆς ὑπὸ ζόφον χκατω. 

δῦ ὑμεῖς δὲ, πρέσβεις, χαίρετ᾽, ἐν κακοῖς ὅμως 810 

ψυχὴν διδόντες ἡδονῇ καϑ' ἡμέραν, 

814 κεχρημέγοι ᾿ἰὈγ1. χεχρημένον, 5010]. Α. σοῃθοοίανα, αἀπϑπη 

ΡΓΟΡδυτηΐ Βοη τ χ Δ]1}14τπ|6, πθϑοῖο δ Ῥ1Ὸ πϑαΐγο δοοϊριπάπιμη 511, 

αὖ δωφροτεῖν εἰρημένον Αβϑιη. 1666. σωφρόνως χεχρημένοι Ηθίτη- 

Βοϑίῃ. δωφρόγῃ; Ἰ, 8. δωφροσύνῃ, κεχρημένοι Μεΐποῖκο. 

819 Π᾿Ρυὶ ἔογθ πσάντα γὰρ, αυοᾶ ὑποίπν Ηθηηδηη. σαντὶ 

Οδῃίον. ϑουῖρβὶ χάρτα. 

820 [ἱργὶ ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν. Οοτν. Ραῦτσ. Αἃ ΟΥθη 8 

τ οΥ̓Θη δὴ ἀοία ποῦ Θχ που αὐ ]οη θη ΟΟΠ ΟΥ πια586 ραΐο ΑΘΒΟΠΣ ]ΏΓΩ, 

ΘΡ᾿ΙΡΕ Ιου τὴ τη ποθ απ 118, ΘΆΤἀ Δ ἈρΡ4]1 Δ]]ου θη ατιθ [θυ θα τιν, 

" 



δ0 

ς ο - ,“»" ΕΓ “ 

ὡς τοῖς ϑανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

ΧΌΡΟΣ. 

δ) Α ! ᾿ ἡ πολλὰ καὶ παρόντα καὶ μέλλοντ᾽ ἔτι 
"η, γσ᾽ γ , ἢ ἢ 
ηλγησ᾽ ἀχοῦυσας βαρβαροισι πήματα. 

“ΤΟΣΣΑ. 

. -“""Ὗ «! , Ἵ -. 

890 ω δαῖμον, ὡς μὲ πολλ᾽ ἐσέρχεται καχῶν 84 
οΙ 

ἄλγη, μάλιστα δ᾽ δὲ συμφορὰ δάκνει, 

ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματι 
2 ! ! ο γ , 

ἐσϑηματων κλύουσαν, ἢ νιν ἀμπέχει. 
2 Φ - 

ἀλλ᾽ εἶμι, καὶ λαβοῦσα κόσμον ἐκ δόμων 
1) »" « , 

8ϑῦ. ὑπαντιάζειν μου τέκνῳ πειρασομαι. 8δ0 
- Ν - οὐ γὰρ τὰ φίλτατ᾽ ἐν κακοῖς προδώσομεν. 

. 880 πολλὰ εἰσέρχεται κακά Μ. Βοίμθ κακῶν, 60]]. ν. 820. 

Ηοἰπιβοοίῃ, Κἄν. δὲ. ρ. 886, οη)ιοῖ! φρένα Υ6] κέαρ. 

88ῦ ΤΑΡΥῚ ἐμιῷ παιδὶ (81. Μ.) οἱ παιδὶ ἐμῷ. Ἠϑνηδηη παιδὶ 

πειρασώμεϑα, ΘΟΠ͵] απ οἴῖγο τη8]6 ροϑβί εἶμι 1]αΐο. Πϊπᾶοιῦ παιδί 

μου. ϑεᾷ ρ]οβδοπηαία 111ὰ ροιὰ8 δά μὸν τέκνῳ δαβουϊρία ογϑᾶϊ- 

ἀουῖη. Μοίηθκθ, Ῥ.1]10]. ΧΙΧ, ρ. 288, παρηγορῆδαι παῖδ᾽ ἐμὸν 

πειράσομαι, ατἃ Θοη]θοίατα ΠΟῚ ΟΡῸ8 6888 Υἱἀθίαν : πᾶῖη πὶ 

ἀἸος ὑπαντιάζειν, 46 Δ]]ΠΟαπθ πο οὐ οοηβο] η4ο οορ]αῦ. 

185-- 886 ΤΥ] ἀϊοίῖο ἰτὶραυθϊία οί. Ῥυπησμῃ οἸδάοπι ΡΪὰ- 

ὑδΘΘΏΒΘ ΠῚ ρύδθάϊοὶς γθυβὶ 5. ἔθ 8, ἀαοθ8, Ὀ18 ααδίθυμὶβ, γ10118, 

ἄπορα, 188 ---802. Τιιηὶ 5 ρου θίδτη Πομηϊητιπὶ οαβίϊρ αὖ οὐ πο β61 86 

ΡΙδοοθρία ἄαι νϑυβὶ 5. ὑγῖθ8, ἀαοραβ, απδίθαοῦ,, ἀποθιβ, ὑΡα8, 

808---810. 1) οἰη4θ. Αἰοββδιὴ Δ] αϊαν βορίθιη συ θυ ΒΒ 8, 817---.-28, 

4αϊθ8 ὑοίίάθηη γϑρίηδθ νΘΥΒ 5. ΒΠ|1]1π|1, 880 --86, τοβρομάθηί, 

Ροβὲ ᾿ηὐουροβίϊαηη οἸδαβα]αιη ααδίθυπαγίαιη οἱ ὁμοῦ 1] ΟΊ ΘΙΏ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

Ὡ πόποι, ἢ μεγάλας ἀγαϑᾶς τὲ πο- ότρ. α΄. 

λισσονόμου βιοτᾶς ἐπεκύρσαμεν, 

εὐϑ᾽ ὃ γηραιὸς 
840 πανταρχὴς ἀκάκας ἄμαχος βασιλεὺς ἰσόϑεος 

Ζ41α--: Βδῦ 
-" Σ θεῖος ἀρχε χώρας. 

Πρῶτα μὲν εὐδοκίμους στρατιὰς ἀπε-- ἀντ. α΄. 

φαινουμεϑ᾽, ἡδὲ νομίσματα πύργινα 

παντ᾽ ἐπηύϑυνον " 860 
840 γόστοι δ᾽ ἐκ πολέμων ἀπόνους ἀπαϑεῖς πάλιν 

εὖ πρασ- 
“ὦ ᾽ ᾿ 

σοντας ἀγον οἴκους. 

881--41 πολιόσσονόμου βιοτᾶς 68 οἰνίατηῃ νἱΐα6, νἱῦδθ ΡῈᾺΡ]1Ο086. 

Βοῖμαθ γεραιὸσ οἵ ἀχάχηδ οἵ ἄρχε Μ. 

᾿ 842--44 εὐδοχίμου ὄτρατιᾶ ἀποφαινόμεϑ' Μ. ἀπεφαινόμεϑ' 

8111. Θυῦτ γϑυρατῃ ἀποφαίνεόϑαι γο0606 τηϑαϊδ ἀϊοίατα 6556 ραΐθϑί, 

δαοοιβδίάνιμη ἃ ὙΥΘΙΙΔΘΥΟ οὐ Ἡθυμηδημπο 11ἃ ΔΟΟΘρΡῚ πὸ στρατιᾶς 

ἰΐο ἰάθτη ατιοά ὀτρατείας ψΆΙΘΥΘ Ραΐαγθια. οὶπᾶθ γομέμα τὰ 

πύργινα πάντ᾽ ἐπένϑυνον, οἴᾶϑο νυ, Μ. νομίόματα σύργια Ηοτ- 

τᾶηῃ. Τωοοῦτη ποπᾶππι ροιβαπηδίατη Υ Ι του ; ἰπουϊη ἐσευϑυνον 

ΡΙῸ Ρυΐαα ρθύβοῃηᾶ δοοίρίδβ. γομίόματα σύργινα Βρϑοίαδῃί. δᾶ 

πολέμους πσυργοδαΐχτους: Υ. 9ὅ, αο08 6 ΤΙ] ΑΥῚ ἀΙΒΟΙΡΙΪμἃ ΡΥΟΒΡΘΙΘ 

Ῥοεδοίοβ αἱοιῦ : ᾿ηὐθυρσυθίατη οοιϊηχσηθηΐαᾶ ΠΟΪ1 δαα!1γ8. 

845 πάλιν ἰπδοῖαϊ 46 Μοίπεὶο! βϑηίθηίία, απἱ ἰσόϑεος ἴῃ 

γϑυϑα δηλ Πϑίϊοο δπαρϑθϑῦϊ τηθηϑαταμη ΠαῦθγΘ ᾿πίθ]]οχῖῖ. Ὑπ]ρῸ 

γούθηὶ ἀδοίγ]τοᾶτα Ἰηἰθγοὶ ἀϊθβ ραϊδηί. 

ὲ 11 
΄ 



ε ( 
Οσσας δ᾽ εἷλε πόλεις πόρον οὐ δια-- 806 

Α΄ οἱ - ᾿ 
βὰς ΔΑλυος ποταμοῖο, 

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑστίας συϑ εὶς, . 

800. οἱαι Στρυμονίου πελάγους .4χε-- » 

λωΐδες εἰσὶ πάροικοι 

Θρῃκίων ἐπαύλων, 870 

ὃ 

847 οσόσας τοοῖϊαβ ρῥγῸ δἄ]ϑοϊϊνο ϑχοϊαιηαίῖνο δοοῖρίθβ, αἱ 

ΒΟΠΟ]αδίθβ ΘΧρΡΟΙΪ, -αὐδη) ΡΙῸ το]αίϊνο, Ηθυμηδηηο δαοίοτα, αὶ 

τοῦδ᾽ ἀγαντος ἀΐον, ν. 880, δροἄοβίῃ 6556 βύαύαϊ. 

848, 49 ποταμοῖ'.. δ᾽ Μ. ποταμοῦ οὐδ᾽ νυ]6ο. Οὐυν. ΒΌΣΠΟν. 

Ποῖπᾶθ συνϑείδ Μ. ἨΗδὶγβ 1ηΐουϊουῖθ Αϑίδθ ἰθυηη5 ἃ ΟΥΟΘΒὶ 

ἴἸηᾶθ ἰθιηρουῖθαβ. Παροραίαν. 

860--82 ϑρηίκων Μ. Ου8165 ἀϊοογθηΐαν Στρυμονίου πελάγους 

πόλεις ἀχελωΐδες, Ἰμπςογργθίθβ πο 1 6] Θχθυαηύ. Ναὶ ααἱ ΘΧρο- 

παμῦ 068 δα Πππηθη 5.88, π6Ὸ σϑυβθουατη ΘΟΕ οἰ ΟΠ ΘΠ ΘΧ- 

ΡΘαϊπηῦ, πθαὰθ δᾶ ορροβίϊπιπ λέμνας ἔχτοϑεν 5818 αἰξοηδαηί, Ουΐ 

ὌΥΡΟΒ ἴῃ τΤηϑ}} 51188, 1. 6. 15.185 ᾿η 6] θραηΐ, ἢοπ τϑραΐαηῦ που ἢ 

ΑΟΠΘΙοΙ δα ἢανία]θια ἰδηΐαιη δαπδιη, πη] δὴ 84 τηδυ] δὴ ὑγ88- 

ἔουυὶ : Ἀχελῷος πᾶν πηγαῖον ὕδωρ τϑοῖθ Ἐπδίαίῃ. δᾶ 1]. ΧΧΙ, 194 
οὐ 4111 ρΥδιημηδίϊοῖ, ἀΟΥ μὰ ὩΟΏΏ1]11 851 γοοθιῃ «τηγαῖον οταϊ ὑπηΐ, 

Θ08 ΠΟῺ 88 015 δοοιγαίθ ἰοαῦσϊ βΒουρίου τ ΟΟΉΒΘηδ8. ἀγρυ. ΤΙ 

ἀθηΐᾳαθ αἱ πόλεις ἀ χελωΐδας αΥὙ868 τηϑυ!πηὰ8 6586. γο]ϊαπηῦ, πὐχπ8- 

416 ᾿ηἰουργθίδί οηἱθ τη8184. ΘΟ απραηί, Νοὺ ἰδηηθῃ ΡΙΌΟΡΔΠαΒ 

Ηδυίθηρ, αὶ ΠΤ ΟΣ ΒΟΥ ρύ τη ἴθηηθυθ τητίανιῦ; 5606 «Ἰὼ Ἰηΐθυ- 

ΡΓοία 8 νὰ ἱπθαπᾶα, Ἡδγοαοίΐαβ θῃϊπὶ ἡδιγαὺ 1. , ὁ. 160 

Ῥδθοῃδβ αποβάδιη, ΤῊ νοι πὶ Ὑἱοῖποβ, ἴἢ ἰρ850 ἰᾶσὰ Ῥγδβίδαᾶθ ΒΔ ]- 

[4886 {πριν} }15 ΒΌΡΟΙ Ρ8115 οχβίγποιῖβ Ηππο ᾿δοὰπὶ, ααΐ Παπιῖπθι, 
Βύγγτηομ οἐβοῖταν, Στρυμόνιον πέλαγος αἰχὶξ ΑΘΒΟΒ]αΒ; οἰ δ ο8 

ἴῃ 60 ΟΘομαϊίαβ, Προ  θΟ]Ιοδπὶ 1Π]Δτ ΔΡΡΘ]]α Ομ θτὴ αδ81 ΘΟΥΘΘΗΒ, 

Πιυΐαϊος5 Ὑ6] ἰαοιιδίνο5, ἀχελωΐδας, νορανῖδ, ΡῈ. Δρρο]δίϊοπθπι οἱ 

Ροδοδμπι οὐ υϑὶ δοοοιηοάδίαηημ, ααὰ τ ροίουϊξ 51 απ] οἰν  αύαμη 

τη πηθηΐα ἴῃ ΠοΙνοῦαο Ἰδοῦθιι5 τορουῦΐα γϑ δι τι5 ρΥΔΘΟΙΒ ᾿Δ  ΠἾΒΥ 6 

ΘΧΟΥΠΆΤΟ ψΟ]Π, [1118 ΟΡΡοπηΐπι οἰνταίοβ οχίνα, Ἰλοστη 1ἢ ὕθητἃ 
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δ0ῦ 

λίμνας τ᾽ ἔχτοϑεν αἱ κατὰ χέρσον ἐ- ἀντ.β΄. 

ληλαμέναι ττέρε τεύργον 
- Ὁ . γ)εῳ 

τοῦδ᾽ ἀνακχτοὸς ἀΐον, 
! ) ,’ὔ Ν 

“Ἕλλας τ᾽ ἀμφὶ πόρον πλατὺν εὐχόμε-- 875 

γαι, μυχία τε Προποντὶς, 
" , Ι 

καὶ στομῶμα Ποντου᾽ 

- ΝῚ ν - ͵ , 

Νασοί 8’ αἱ κατὰ πρῶν᾽ ἅλιον περίκλυστοι, 880 ὅτρ.7. 
"" Ὁ ! 

τᾷδε γᾷ προσήμδναι, , 
, ’ ’ 

οἵα “έσβος, ἐλαιοφυτὸς τε Σά- 
2 ! 

μος, Χίος, ηδὲ Πάρος, Να- 
! ’ , , 

ξος, Ιυχονος, Τήνῳ τὲ συναπτουσ 885 

᾿Ανδρος ἀγχιγείτων, 

Ν “ Ι ’ ᾽ ͵ 

Καὶ τὰς ἀγχιάλους ἐκρατυνξδ μεσάχτους, αντ.γ. 

“ῆἔμνον, Ἰκάρου .ϑ᾽ ἕδος, 890 

καὶ Ῥόδον ἠδὲ Κνίδον Κυπρίας τε πῦ-- 

ΡοΒιίδθ, λίμνας ἐντοϑεν, κατὰ χέρσον, ταῦν]β πηπηϊίαθ, πύργον 

περιεληλαμέναι, ἀπστὰ 5[{π ἴ'080 ΠΟῚ 8815 ἀθέθῃηδηΐαγ, Οθίθυαμη 

46 Ῥαθοπατῃ αὐϊάθιῃ 1Π]ουιπὶ Πα : αὐ ΟΣ θ5. σοῦῶ δοοθρὶν ΑΘβομυ- 

Ἰὰ8; ἴῃ 60 οΙΤαν αποᾶ οὐΐδιη ᾿δουιβίγ 88. 1185 οἰ ταΐθβ ἃ ΜοραθαΖο 

Οδρίαβ 6556. οὐϑαϊαϊῦ. 

8ὅ06 τ᾽ οι Μ. ἀρχόμιενοι βῖπθ0 }πιϑία οαπ8α ΒΙοιηῖ. Ηθυτη. 

500]. ἴον Ἡοιηθυϊοαμπὶ ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῷ, Π. ὙΠ, 80. 

859 πρῶν᾽ ἅλιον ᾿᾿ἰϊα8᾽ οχροιηὶὶ Ηδυτηδηη: τηϑ πὶ ἄθ Ιομΐδθ 0 Ρ ; 

Ῥᾶγίθ 111 ἴῃ τηϑῦθ ῥγομηθηΐθ ΔΟΟΙρΘΥΘ, οἰγοὰ απδιὴ Π,.65008 ΟἾΪΟΒ 

ΘΔΙΏΟΒ. ροβιΐαθ βαηΐ. 

861 ΤῸ ἴογε οἷα. ΒΒ 2 οἵα. ΘΙ δης Πο 1 οὰ5 

Δέδβος οἵα μὲν Υγ6] [416 ααἱά τοααϊττί. 

864. ἀνδρων, ὁὅ βιρτα ὧν ἃ 860. πιᾶππ δαβογῖρίο, Μ. 

8θ0ὅ---Ο7 μεσάγντουσ Μ. ΑΡ Αδῖδθ οἵὰ ἰυθαβαιθ ἰηϑι}18 

τ Δ] ΟΡ 5. απιδθ 1111 δἀαοοπὶ δα Ογοϊαᾶαβ ρυορ θβδι8.) ἀπὸ γϑαϊὶ 
Ἂν 
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λεις, Πάφον, ἠδὲ Σόλους, χὰς 

γὺν Σαλαμῖ στολ )νὸ᾽ Σαλαμῖνος ματρόπολις τῶν 895 

810 αἰτία στεναγμῶν. 

Καὶ τὰς εὐκτεάνους κατὰ κλῆρον Ἰ-- 
αὔνιον πολυανδρους 

“Ἑλλάνων ἔλασε σφετέραις φρεσὶν, . δὲ 
᾿] ᾿ Α - , 3 -»Ὕ 

αἀχαματον δὲ παρὴν σϑένος ανδρῶν 

810 ; τευχηστήρων 
ἣν 

ΟῚ ᾿ 

σπαμμίκτων τ᾽ ἐπιχουρων. 

πη46 ἀσνογίογαί, ἀπαβααθ ᾿ηδ11185 ΘΟ] ρὶ ἸοΠΡ6 αΙ881188, ᾿θιηπαϊη 

οὐ Τοαυῖδη. αὶθυβ απδὸ Δ6α1ὺ Θριμϑύα πο ἐδ ο1]1π5 11] δύτϑν ΘΥἿ5 

4αᾶπὶ ϑορηοοῖθα 118 τῆς ἀγχιάλου Σαλαμῖνος ἔχων βάϑρον 

ἀμφιρύτου. ᾿Αγχίαλοι ροβδίτη ἃ ροδιβ ἰηβι186 ΔρρΘ]]αηέαν ; μεδάκ- 
τους ΘΧΡοΠαηὗ τη66188 ἰηΐθι ΕΠΤΟΡαΘ οὗ ἀβίδθ Ἰιΐοτα βἰΐίδβ, απο 

ἴῃ Τμϑιηηατα οδαϊδ, 1 ΙΟΘΔΥ δ μ ΡΑΓΠὶ ΟΟμγ ΘηΪῦ. Ἱκάρου ἕδος αἰχὶϊ 

Ηοϊπθσῖπι ἱπηϊζαίτβ, ατὼ ΤΘΒὈΌτη άχαρος ἕδος νοοδὺ 1]. 24, 844. 

ΘΟΒΟΠΊοπ [ουίαββθ τη] ππὶ Ἰχάρου τὸν χλύδωνα Βθοουΐιβ, ἕλος ἀεάϊέ 
Ψιοιοτῖαβ. Πϑίμάθ Ρόδον τ᾽ Ηδριπι. Ὀἰμᾶ., ἃ παπιουῖβ Ἀρθυγδηΐθϑ. 

808. 69 Ἰμθούϊοπθπιὶ Σαλαμῖνα τε τᾶς (τὰς Μ.)ὴ νῦν ματρόπο- 

λις (ματροπόλειδ Μ.), δᾷ 5έγορῃῖοα οοΥτοχὶ. ϑδ]διηΐπθαλ ΟΥ̓Ρυΐδτα 

ῬΙΟῸ οοἸοηΐα ατᾶθοα, ἃ Τθθοῦο Τ᾽] ΠΟ ἢ15 Η110 ἀραποία, Βαθιι1556 

ατδᾶθοοβ ποίππι δύ, ΟΟὨ γα ὙΘΙΠ Θ586 ΠΟΘ ΡϑαΙη, τηϑηϊ- 

ἔοϑίο ριαηΐοιμη, θυ] η οἱ. 

811---78 εὐχταιάγουό οὐ ἰόγτιον οἱ ἑλλάτων ἐχράτυνον Μ. 

Ἰαόνιον Ηδθοττα. [Ιἄθιῃ ν. 1. ἐλαύνων ρῖο Ἑλλάνων ἰπν 18. ὨτΠΘΥΙΒ5 

ΤΘΟΙΡΘΥΘ ΠΟ ἀθρθοραῦ. Νφο ἰδιηθῃ 111ἃ Ῥ ΟυΒὰ 5. Θοηἰθη 6 η 48 οϑῦ ξ 

ὩΔΠ ἐχράτυτε, 488 οϑῇ ροββα 6 ν. 8606 ποία, θχραμ ἐλασε, ααοᾶ 

00]1, γν. 76 γϑϑύϊψα!. Μ υΡῚ5 δφετέραις φρεόίν, αὰᾶθ οταΐ αα] 

τητιΐαγοῖ, ἰάθη βρη ηοδίυῦ ααοα ΒοΙηδηὶ αϊοαηῦ ἀππτὴ δαβρίοίο 

Ρυϊηοῖρί5. ΘΠ] πὶ ρθεδούπιη παγυδηῦ : Παρὶα5. Θηΐτη 1818. νοὶ Εοθᾶ- 

ἰδ πῖ8. μᾶθο θ611ὰ ργοθαγανῖ, οὐχ ἀφ᾽ ἑστίας συϑείς. ὙιαΘθ5. ΟἿ 

ΡΙοπδπὴ ἰπίθυριιπούϊομθμι, ατιὰἃθ ροϑὺ φρεσίν Ροῃοβθδίτιτ, πηαΐδν οΥἶπη. 

. «πρδάβ 
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νῦν δ᾽ οὐκ ἀμφιλόγως ϑεότρεπτα ταῦ’ 

αὖ φέρομεν πολέμοιο θοῦ 

ὁμαϑέντες μεγάλως πλα- 

880 γαῖσι ποντίαισιν. 

Ἰὼ, 

δύστηνος ἐγὼ στυγερᾶς μοίρας 

τῆσδε κυρήσας ἀτεχμαρτοξατης, 910 
« 2 ! , » ΕΣ 

ως ὠμοφροόνως δαίμων ἑξνέβῃ 

Περσῶν γενεᾷ" τί πάϑω τλήμων; 

ϑ8δῦ λέλυται γὰρ ἐμοὶ γυίων δωμὴ 
! -»Ὕ 

τηνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντ᾽ ἀστῶν. 

8717. 18 ϑεόπρεπτα Μ. δάα!ζο 501 0110 ὑπὸ ϑεῶν ἐνεχϑέντα 

καὶ ϑεοὶς δόξαντα, απδᾶγαη ἰηἰουργθίδ!οηατη μᾶθὸ δα οοαϊοὶβ 

ΒΟΙΙΡΓΌΥΔΙΗ, 1114 δᾶ ϑεόπειστα βρθϑοίαδῦ, Βθῃθ ϑεότρεπτα α. γι. 

ΤαΣΠΘΡαΒ, σοηιηιμέαιἑοηα τοὶ α ἀϊ5 αἰϊαία. Ἰ)οὶπ4θ πολέμοιο 50τΊρ81 

ΡΙῸ 60 αυοᾶ Ιοσθ δία πολέμοισι. 

881 Ρτοάιξ Χοϑυχθβ, γϑρίο οὐπαία, οαπὶ βϑίθ! ΠΡ τι5, ἀ ΠΟΥ ΠῚ 

ὉΠῚῸΒ γοϑίθυη, ααϑηὰ ἴῃ 6110 σοβίανογδϊ, οὐ δυῖηῶ ἰθη θέ. ΝΟ Θηϊτη 

Βαιδ]ἀπτα οὐ Ἰδοθυιτι ργοάποοιθ ΑΘβομυ θη δδί. [1ἅ60 πιοππογδῦ 

θᾶγῖὰβ Αἴοββϑαηη, αὖ Π]1ο αἰρσηαπ) οὐδ πὶ ἔθυθ8 ΟΡ υἱᾶπὶ ἰγθϑύ : 

αυοα ἔδοίαμη 6886 οχίσϑ ΒΟΘΠΔ ΤΩ ΔΡρΡαγϑθί. ΑἸπον ἰδίῳ Ὧἀθ σϑϑβίθ 

Χουχὶβ Ἰδοθγαία ἱπθρίθ ἄϊοία θϑβθηΐ. Ηρθυϊηδηη. Β6η6, ηἶδὶ αυοᾶ 

Ἰδοθυϑ ἢ ΥΘΡῚΒ γϑϑίθυη ἃ βϑίθι 10 τι5 ΦΗΘΥΥΙ [4188, αὖ τ] 1 αὐ! θα 

νἱἀθίαγ, σϑυϑιβ 981 ἰηἰθυρυθίδίομθ αἰ  αγ. 

885. 88 Πὶρτῖ ἐμῶν. Βοοίθ ἐμοὶγ αποα ἴῃ ΠΟΠΠ1}118 ΒΌΡΓ8 

βουϊρίατη δὶ, βομαί, Πἰπάουῦ, αὐ Παθογοῦ ἐδσιδόντα 40 Ρ61 8πᾶ- 

ΘΟ] αὐ μῖδη Ἰορ ἐἰγηδτ τ θυ θίαυ, γον ἷΒ ἡλικίαν ἀστῶν, 4086 ἄδ 

ἡ πη] ουθὰ8. οὐ δα τ] 1{18πὶ 14ΟΠ615. 10] βο]θηΐ δοοῦθθ, βρη βοαίαν 

ΒΘη68 ὕδηξιηχ ΟἰἸν δα 8 ἀθίθηβου ΘΒ τ] ]οΐοϑ ο858586. --- Ροβὺ ἴδθ0 
΄ 
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εὔϑ᾽ ὄφελε, Ζεῦ, καμὲ νὰ ανδρῶν 915 

τῶν οἰχομένων 

ϑανάτου κατὰ μοῖρα καλύψαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

890 ὀτοτοῖ, βασιλεῦ, στρατιᾶς ἀγαϑῆς 

καὶ Περσονόμου τιμῆς μεγάλης, 

κύσμου τ᾽ ανὸρῶν. 920 

οὺς νῦν δαίμων ἐπέκειρεν. 

Γὰ δ᾽ αἴάζει τὰν ἐγγαίῳ 

80ῦ χταμέναν ἥβαν [ΞΞέρξᾳ “4ιδου] σάκτορι Περσᾶν' 

Ιδοιπδη βίαια! Ἡθτιηδηη, ἴῃ ἀαἃ Ἰοοαπα ΠΔΡ ΘΙ νῸΧ νηριτοτρό- 

φους Δ Αἰπθηδθο 1Π| ρ. 860 οχ Αϑβοῦυ Ῥουβὶβ 811αΐὰ. Ρυοθὰ- 

ὈΠῚῸ5 ΒΙοιμῆ 614 δαὲ ΤΡ α]δ ῬουΥμδορΊθ5. ρτὸ Ῥϑυβὶβ δαΐ, αποᾶ 

πιδρ 15. ΟΥ̓! ἀθυΐτη, ροδίαπι ΕΡΙΟμδτταστι ρτὸ ΑΘΒΟΏΥ]Ο βαδδύϊαθη- 

ἄσπι οοη)θοϊδ. ΒΤ] ΘΥΓΟΤΘ γοοαθα]ππὶ ὑπσόξυλος ἃ 8080]. Ηρ 

το σΘμῖ5 (7112 ΠΠοίί.  ρ. 480) δὰ ΑΘβοῦυ]ὶ ΡοΥβὰ8 τοϊαίαπι 

νἱἀοίαγ. 

881 ὄφελεν Μ. ὀφελε 10 ΥῚ ΡΙοτΐη πο. 

890--92 ὑτοτοτοὶ βασιλεῦό Μ. Ἐχ ΠΙΡγογατη βουιρύαγτα 68 0- 

Τ5 ΡΥ. ΠῚ ΘΧΘΙΟΙ ΠῚ ΔΙηΪσθαπι ἀθρ]ογαῖ, ὑπ αἀοτηϊηδί! ΟΠ Θ.η 

ἰγαοίαιη, ἀοίπᾶθ ᾿ξζογιπι δα τη} 165 τοί. ϑαβρίοου, ο᾽θοίο δτρατιᾶς 

ἀγαϑῆς 5αβδϑιϊαθηάαϊη 6880 χόσμου τ᾽ ἀνδρῶν, 486 γοῦρθα ἀὐὰπὶ 

ῬΙορΡίου οὖς ἰτα]θοία οϑϑϑηῦ, ρ]οββθιηᾶ δουιπὶ βθάθια ΟὈἐϊπαϊ, 

894. 95 ᾿ΗΙο ἀϊαϊθοῖο τηυϊαία ργοοᾶπβ ἱποῖρι Ηθῖπι. -- 

Πορϑρθαίαγ τὰν ἐγγαίαν ἢ βαν Ξέρξᾳ χκταμέναν Ἅιδου 1 δάκτορι 

Περδᾶν, αὐ μ]το5 οἰ θημβίομθβ Ππαροηί. Νδιῃ ἐγγαίαν ἤβαν 

πιο]οϑίθ ροβύ γᾶν ἰηΐουίαν; Ξέρξᾳ ορρυοθυαπι οϑύ 410 τοροπὶ ἃ 

518. Θχοῖρὶ πιὸ τὶ ρουβιδάθθιῦ, Ἅιδου αὔτη ἁἰΐοσο ροηθέϊννο 

Περδσὰν νΥἱχ ΘΟΠΟΙΠαΥΙ ρούοβὺ θὲ, βθαιιθηΐθ ἀδοβάται, Δραπάαί, 

Ιἰλᾳ πὸ βουρδὶ ἐγγαίῳ, ἰτδηβροβίία γο 06 ἢ βαν, οἱ β]οβδοπια Ξέρξᾳ 
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ἀδοβάται γὰρ 
᾿ “" ! ν᾽ 

πολλοὶ φῶτες, χωρας ἀνϑος, 920 

τοξοδάμαντες, πάνυ ταρφύς τις 
ΠῚ ᾿] -»"7 υ ἤ 

μυριὰς ανδρών, εἐξέφϑιενται" 

000 αἰαϊῖ αἰαϊ κεδνᾶς ἀλκᾶς" 

“σία δὲ χϑῶὼν, βασιλεῦ γαίας, 

αἰνῶς αἰνῶς ἐπὶ γόνυ κέκλιται. 930 

ΞΈΡΞΗΣ... 
Ὅδ᾽ ἐγὼ, αἰαῖ, αἰακτὸς ὶ 

- ’ 

γᾷ τε πατρῴᾳ γέννᾳ τὲ μέλεος 

απ Βοίῃϊο οὗ Ηδυΐμθηρο, Ἁιδου οὑτὰ Ηθιμηβοθίῃϊο 6͵θο. Ηοο 

ὉΠ πὰ πὶ δαΐ ρ]οβθᾶ οδὺ δαὺ νἱΐοβο ἀγδαβάται ϑ5αρογβουρία ὁου- 

τϑοῖζο. (βομο]δβίαθ Β δαποίαιουϊ Ἄρει δι᾽ οὗ πληροῦται ὁ “Αιδὴς 

γευρῶν ὩΟῚ ΠῚ] ΠῚ ἰὐϊθαθγίτη δα ᾿ϑού θυ οοηβυϊ θη ἄδπι, ΔΈ ΌΤη 

ἰάθπι Ξέρξα νοσαίϊνο δοοὶρ[δί,) 

896 ΤΑΡΥοΥα τη ἀγδαβάται, αυοα σΘηὐ18 ΠΟΙΘΠ 6556 ΟΡΙΠΔΗΏΕΤ 

861|0118, Θρτθρῖθ ϑιηθηᾶανῖς Ἡθυτηδημ, 60]]. ΑὙἰβίορμϑπθο ἀδοφοῖται 

δραᾶ ΑἸΠ. ΧΙ 801}, 

898 [θτιὶ οἱ βομο]α πάνυ γὰρ φίόστις, απδ8 ΡΥ ΘΟΪδ 6 Θηθη- 

ἀανιὺ ΕὙΔΏΖ. 

900 οἹϊηη ΧοΥχὶ ὑγιθαΐαιη, ΟΠΟΥΪ 6556. πηομππῖῦ Μοΐηϑὶςθ, ΑΠ8]. 

ΑἸοχ. Ρ. 82. [Ιηὐουραμούομθιη πλαίαυὶ, αὖ ἤδθο 1ηὐουροβιία 6586 

ΔρΡραγθσθί. 

901, 2 Μα]ῖη ᾿Ασίας δὲ γϑὼν βασίλει᾽ αἴας δῦ χοίρανος 
αἴας, '. 6. ἡ Περδίς. Οὐπὶ ββαπῦθηθθαβ. ΑΡΥΘΒΟΙ. οομία]! Ηδγοᾶ. 

ΥἹ, 27 ἐς γόνυ τὴν πόλιν ἐβαλε. 

908. 4 αἱ αἱ Μ. οἱ οἱ γε] οἰοὶ ναἷρο. αἰαὶ νϑγπι 6888 

ΒΘαΌΘΙΒ. αἰαχτὸς ἄοσοὶ : οἵ ἐὴ ἰὴ ἰηλέμοισιν ϑΌΡΡΙ. 108. Ποἰπᾶθ 

ΠΡ μέλεος γέννᾳ γᾷ τὸ πατρίᾳᾳ. θα πατρῷα. Ἠοἰπιβοθίῃ 

ὙΘΒΡΟΙΒΙΟΙΪΒ Οδιιβα γᾷ τὸ πατρῷᾳ γέννᾳ τὲ μέλεον. Βδπθ, ῃἰβὶ 
αποα βούνδὺθ ἀθθορθαὶ μέλεος (ρ6. βυπίζοβίῃ θυ ἄτι). 

΄ 

ὅτρο. α. 
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Ὁ, ! 
900 κακὸν ἀρ᾽ ἐγενομαν. ν᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 
! , ν 

προὐσφϑογγόν σοι νόστου τὰν 986 
Ι Ν , 5» 

καχοφατιδὰ βοᾶν, κακομέλετον ἰὰν 

Παριανδυνοῦ ϑρηνητῆρος 
, Ι Ρ] ͵ 

πέμιψω πολυ δακρυν ἰαχαν. 

ΞΕΡΞΗΣ. 

ἀντι α.910 ετ᾽ αἰανῆ πάνδυρτον 940 
κ ΩΣ 

δύσθροον αὐδάν. δαίμων γὰρ δ᾽ αὖ 
! 

μεταάτροπτος ἔπ’ ἐμοί. 

906. 1 προσφϑόγγου Μ. Πθιπἄθ χαχοχέλαδον τα δ]1 πὶ ααϑῖῃ 

κακομέλετον, αποά, 81 ἃ μέλος ἀποίαπῃ Βίαϊα 8, δηδ]ορῖαθ τοραρπδῖ; 

81} ἃ ειδλέτη, Ῥοδίαθ 1] γίδια ἔδοΙ8. 

908 Καλλίστρατος ἐν δευτέρῳ περὶ Ἡρακλείας Τιτυοῦ τρεῖς 

παῖδας εἶναι Πριόλαν καὶ Παρυανδυνὸν μόνον (165. καὶ Βῶρμον, ὁ) 

κυνηγετοῦντα ἀπολέσϑαι καὶ μέχρι νῦν αριανδυνοὺς ἀκμῇ ϑέρους 

ϑρηνεῖν αὐτόν. τὸν δὲ Ἰαριανδυνὸν αὐξῆσαι μάλιστα τὴν 

ϑρηνητιχὴν αὐλῳδίαν, καὶ διδάξαι Ὕαγνιν τὸν Μαρσύου πατέρα. 

καὶ αὐλοὶ δέ εἰδι ἸΠαρυανδυτοὶ ἐπιτηδειότητα ἔχοντες εἰς τὰς ϑρη- 

νωδίας. γχαὶ τὸ περιφερόμενον “αὐλεὶ αριανδυτοὶς καλάμοις κρούωῶν 

Ἰαστί. ὅ9101. Μ. ΒΒοογιηΐ ποηθη ὃχ Αὐμθῃ. ΧΙΥ͂ ρ. 619: οἱ 

ῬΟΙ]ὰοΘ ΙΥ̓́, δδ δααϊαϊῦ Ἰθϊηαοχῖ, 8564 αἰ ἃρθη8 οοπίοπᾶϊξ ὃν 

ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ ΜΑΥϊδη ΥΩ ΠΟΠΊΘη 5661 ἀΘΡογΘ. ἰττὴο ΜΑυδηαΥΠιβ 

ΒρΘυδίοβ {γαῦγ]8 τηοτίθιη ἤθν β8θ αἰοϊίαγ. ὙΙ4θ ἀθ 15. β᾽ 1 10 Ὲ8- 

46 Οδη  ]Θη15 Ο. Ο. Μάϊον, δογὶον 1 Ρ. 846 566. 

909 Τι0 1] πέμψω πέμψω. ΒΘη6 ῬοΟΥβοηυ δ] ΘΥ α πέμψω 

ἀορ]ονῖ, β6α ρυδϑίογ. πϑοοββίταίθμι βουῖρϑὶῦ ἰαχχάν. Νάῦοκ, μτὶ- 

ρἱαοίς οἶα διμάϊοη, 1 Ὁ. 111 86.) 601] αὐ]5. οταπὶθὰβ ἸοοἷΒ ἀθιπομπβύγαν 

ἰαχάν ἃριιὰ {γτᾶρῖθο8. ΘΠ] ἴτηαπι ῬγοάθοΘΓο. 

910-12 ΠΙΡγοσιπι χαὶ πανόδυρτον Θιηθπαδτχιηΐ ΒΙοτηί. οἱ 
Ηθται, ϑδαιθηίία τϑοίθ ἱπίογρυθίαϊαν. 8010], Μ, καὶ τύχῃ μεταβέ- 
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ΧΟΡΟΣ. 

πάνδυρτον τοι καρϑ᾽ ἥσω, 

ἀλιπαϑέα σέβων ἀλιτυπέα βαρῃ, 45 

910 πόλεως γέννας σεενϑητῆρος 

κλαγξω δ᾽ ἀρίδακρυν αὕταν. 

ΞΕΡΞΗΣ. 

Ἰάνων γὰρ ἀπηύρα, στρ. β΄. 

γαύφρακτος Ἰάνων ἴάρης ἑτεραλκὴς 950 
, , , , ! 4.. Ι 

γυχίαν τιλάκα κερσαμένους δυσδαίμονα τ᾽ ἀκταν. 

βληται. Εδοο (δε) δηΐην [ογίμιπα υἱοΐδιις (αὖ) πηι πια σοηῦογϑα γα. 

Νοὴ ρυΐο ορὰβ 6886 Ηθίμηβοθίμ!! οοπ)θοίαγτα δαίμων γὰρ, ὃς ἦν. 

918 Ιὐρυὶ ἡσω τοι. καὶ πανόδυρτον. ΒΙομηῆθ14 πάνδυρτον. 

δορά ποὺ σοοδρθυϊαμπι οἱ 168 ᾿ἴρϑ8 οὖ δηϊηθίϊοα ἀοοθηΐ ἴῃ ὙΘΙΒᾺΒ 

ἰῃϊτ1ο τθρομπθπᾶστη 6886, 400 ἴδοίο χαὶ 6 καρϑ' οὐἴΐαση 6586 1ηΐ6]- 

Ἰοριύαγ. 

914 ΤΑΡτὶ λαοπαϑῆ τὸ δεβίζων ἁλίτυπά τὲ βάρη, τἰἱϑὶ χαοᾶ 

ὈΥΪᾺΒ τὲ ἴπ ΠΟΒΏ.]118 οἸηϊἰατ, δαϊπαϑέα σέβων Ἠδτυτλδμῃ. 

ἄλιβαφέα σέβων Ἠοϊγμιδοθίμ. ϑβουῖρβὶ αλιπαϑέα, ριρηα τιατίηια 

υἱοία, ἀλιτυπέα, πιαγὶς ἢμοίιι5 [ογϊοηίΐα., 1. 6. ἴπ τηᾶτθ ργαθοϊριἰαΐδ. 

916 Πθυῖ ἔθτθ. χκλάγξω δ᾽ αὖ γόον ἀρίδαχρυ. ὗΦαδθ [ἴδ 

Θηθηᾶανὶ αὖ αὖ γόον ὁχ αὗταν οἱ Βαροτιδβογϊρία 5]ο588 γόον ΟΥ̓αΙΩ 

6886. Ββύωϊιθυθιη. οἶδ Υ6 10 υἱᾶθβ ἀ6] θη δηὶ {1586 Ρ] ΘΠ πὶ ̓ πέθυ- 

Ῥαποίϊοπθιῃ αὰᾶθ ροϑὺ ϑρηνητῆρος ΡῬοπθραίαγ, Ραγίίοαϊα δέ 16ρ]- 

Ὄπη6 ρΡοϑὺ υϑύρὰπι ᾿πβουϊαν; οἵ, ΒΌρρΡΙ. 106 (111). 

.918 ἰάνων (ἰάων) ναὐύφραχτούό Μ. ΑἸίθταια ἴῃ Ἰάνων ὙΟΟΘΔΙΘΠῚ 

ΟΟΥΤΡΙῚ ΤΠ ποὴ ροιβαδδιὺ Ἡθυπθηη. ΤΎΥΔΗΒΡΟΠμΘμδ 6586 γοοᾶ- 

Ρα]α νϑυύβὰβ δηξιπϑίϊοὶ θιιθπἀδύϊο Θομ βγη Ὁ 10. 

919 Ἰμϑρορδίαν κερδάμενος ; αποα τη6 ΠΟῸῊ ᾿ἰμίθ!] βου ἰδίθου. 

ΒΟΥΙΡΒΙ κερόαμένους, βοηναίο γυχίαν, αποὰ ΗθτηΙηδηῃ δ.απὰθ ἴῃ 

μυχίαν ταυΐϊαηῖ. ]ορληὶ θηΐηι παυναϊδδ αγο, ἕη ϑιίαηὶ ρανίθηὶ 

12 ἴ 



ἂνς. . 

ΧΟΡΟΣ. 

920 οἰοιοῖ [βόα], καὶ παντ᾽ ἐκπέρϑου: 

ποῦ δὲ φίλων ἄλλος ὄχλος, 955 

ποῦ δὲ σοὶ παραστάται, 
Ἂ γ ! 

οἷος ἣν Φαρανδαχης, 

Σούσας, Πελάγων χαὶ Δατάμας, 

020 Ψαμμισκάνης τ᾽ ἠδ᾽ ᾿άγβατας 960 

᾿““γαβάτανα λιπων. 

Ὀλοιοὺς ἀπέλειπον 
Ν , 3.9} γ Ὑ 

γαος Τυρίας ἑξέρροντας, ἕν ἄκραις 
ἢ »“Ὕ΄᾽ Π θεν 2 -Ὕ 

Σαλαμινιασι στυφελοῦ ϑείνοντας ἐπ᾽ αἀκτᾶς. 96ῦ 

υἱοίογία ἐποϊζναία, αὐϑίμϊἐ 605 χιυὶ ρίαφαην ναϑίασοναηὶ οἰδὲ ογοϊηαηι 

ογαηιγιο ἐμ[αιδίαηι, 1. 6. ῬοΥβ85 Αἰίσαθ ρορυϊ]δίογοβ. 

920 οἱ οἵ οἱ βόα καὶ πάντ᾽ ἐχπεύϑοι Μ. ἐχπεύϑου οοἰοτί. 

Ηοο Ἠδϑυτηδηῃ ρᾶβϑδῖνο δοοίρίθπάθτα οθηβθί, ϑουῖρϑὶ ἐχκπσέρϑου, 1. 6. 

ἐξεπέρϑου, 4ποᾶ βοαιθηίία Πντηδηΐ, οὐ βόα, 80 ᾿ος Ιοθὸ δ] θησμη, 

ΡΓῸ βΊοθβα μβᾶῦθο. σπαντ᾽ ἐχπευϑοίμαν Ηθφἰτηδορίῃ, 

824---20 δούσαδ᾽ πελάγων᾽ καὶ δοτάμαό ἠδ᾽ ἀγαβάταό 

ψαμμιό᾽ δουσιόκανηό " τὰγβάτανα λιπῶν Μ. Δατάμας (Χροη. 

σγτορ. ΥἾἼΙΠΙ, 8, 117) Ηοἰπιβοοίῃ. ψαμμιό" δουδσιόχάνης ἴῃ 6. οΥἔαπι, 

αυοᾶ δά ψαμμιόκάνης δαἀβουρία οὐδὺ νυ. 1. δσουδσιόχάνης 6 ΥΒΥΒᾺ 

85. Τείπᾶθ οἰΐατα δῦθαιθ σϑῦϑα δης ὑπ ϑύϊοο 1 611 Ὶ ΠΥ ΥἹΓῚ ΠΟΙΊΘΗ 

᾿Αγαβάτας, ἵἴγατιο ᾿Αγβάτας, ποὸπ ἀἰδἠαποίαμη ἔαΐθβθ δ ὉΓΡῚΒ 

ποιηΐηθ ᾿Αγβάτανα, ἱπῖτηο ᾿Αγαβάτανα. Ἰία Θοτγγθοίο Ἰονὶ ΘΟ οἱ Β 

Μοάϊοθὶ ουὐτοσθ, δΔϑβομυἹαηι υἱᾶθβ ἴῃ πὸ ὑτῦ0ὸ ἀοβίρηδηᾶα θἃ 

ζουτηδι α8Π| 6586 486 ΡΙΌΧίμηΘ δοορϑαϊύ δὰ Ῥουβίοαπι Παφαηιαίαη, 
: : , Ἁ , ᾿ 

ΘΟ ΡΓΟΡΔΥΙ ρΡοβ86 Ηθιηδηη1 ΟΟΠ]θοίαγδπι τὰ Βατανα προλιπῶν. 

921---29 ὀλοοὺσ ἀπέλειπον τυρίαό ἐκ ναὺόδ ἐρρονταό Μ., 

486 δ ὨΠΠΊΘΙῸΒ ΔΗ  Πθίΐθο5. θιαθηᾶανὶ, ΨΠΠ οὐἱρὸ μᾶθο ἔπιῖ880 
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ΧΟΡΟΣ. 

980 οἰοιοῖ, ποῦ σοι (Φαρνοῦχος 

᾿Δριόμαρδὸς τ᾽ ἀγαϑὸς, 

ποῦ δὲ Σευάχης ἄναξ, 

ἢ “ίλαιος εὐπάτωρ, 

ἱμέμφις, Θάρυβις καὶ ἸΠασίστρας, 970 

980 ᾿“ρτεμβάρης τ᾽ ἠδ᾽ Ὑσταίχμας; 

τάδε σ᾽ ἐπανερόμαν. 

γ ν 3! 

]ΪῺὼ τὼ μοι, 
Ν τὶ ) ! 

τὰς ὠγυγίους κατιδοντὲς 
Ν Ἂ , 

στυγνὰς “ϑανας 975 
! 

940 παντεὲς ἕνὶ πιτυλῳ, 
γΝ Ρ 7 

ἐν) εξ), τλάμονες ασπαίρουσι χέρσῳ. 

νἱἀθύαν πὖ, Ροβίαιιδιη ΒΌΡΟΙ ἐξέρροντας δαδογρία Θοβϑϑῦ ἰη θυργθίδ- 

ἰἴο ἐκ ναὸς ἐρροντας, οὐ ψοιρᾶ ἰγα)ϊοθυθηύαν οὐ γοὸχ οομπηροβίία ἴῃ 

ἸηΘΙΏΡ τα 568 ἀἰυτηθυθίαυ. Ἀθη ᾶθ ἐπ᾽ ἀχταῖό δσαλαμινῖδιν δτυφέλου 

ϑείνοντασ ἐπ᾽ ἀχντᾶδ Μ. Ααἱ ἐπ᾽ ἀκταῖς, αὺῦ ἐκ ἀχτᾶς οοτταρίαπι 

6586 νἱάθγαμπΐ Ῥααν 8]1164 6: ΠΟῸ αὐὰπὶ ὑπθϑῦα ὙΘΥΒΙΒ 5 ΓΟΡὨΪ ΟΊ Β, 

1Ππ4 τιαίανὶ. Σαλαμινιάσι Ἡθτητηδηη, 

980 Ηδεμιδηη δα πθ ροϑὺ Ἰη θυ )θοί ομθὴ ἱπβϑυπηῦ βόα, χαοᾶ 

ΤΟΥ πὸπ ΒαΡΘηΐί. 

981, 82. κ᾽ ἀριόμαρδοότ᾽ Μ. ὕονν. Βγιποκ. Μοχ δ᾽ εὐαλκηό 

ΡΥ. Μ. δευάχκης ΑΙάΐπα, Ηοἰτηβοθίῃ, 

984---ὃ6 δουιθοηάσμιη νἱάθίαν ασίότας, αἱ ν. 81. Ποὶπᾶθ 

ἐπανέρομαι Μ. ἐπαναιρύμην Ῥαῦ. Α. ἘΕπιθηᾶαν! Μοίποκο δᾶ 
Μροηδηανὶ Πο]ααΐα5 Ρ. 178. 

981-41 ἰώ ἰώ μοὶ μοὶ δὲ τποχ ἕ ἕ ἕ Μ. ἑνὶ πιτύλῳ ἰάθῃι 
"Υα]οί αυοά μιᾷ πληγῇ ν. 248. 

ότρ. γ᾽. 



᾽ ᾿ 

αντ.γ7. 

92 

ΧΟΡΟΣ. 
7 ᾿ Ν - 2 -"΄ 

ῃ καὶ τὸν Περσὰν αὕὔτοῦ, 
Ν Ν Ν ἥν αν 5 Ν 

τον σὸν πιστον σταντ’ ὀφϑαλμὸν, 980 

μύρια μύρια πεμπαστὰν 

0405 ΒΒθατανώχου παῖδ᾽ ᾽Δ“λπιστον 

τοῦ Σεισάμα τοῦ ἸΠεγαβάτα, 

Πάρϑον τε μέγαν τ᾽ Ὀϊβάρην 
γ) ΡΙ ϑλυ, Ὁ ΤΌΝ ! 
ἕλιττὲς ἔλιπες, ὦ ὦ ὦ δᾳων, ᾿ 986 

000 Πέρσαις ἀγαυοῖς 

χακὰ προχαχαὰ λέγειν; 

ΞΈΡΕΗΣ, 

Ἴυγγα δὴ μοι 

χεδνῶν ἑτάρων ὑπορίνεις " 

842---4909 Οοπβίγαθ ἡ ἔλιπες αὐτοῦ τὸν Περσᾶν μύρια μύρια 
(51. τθοίθ Βοϊββοηδάθ ῬγῸ μυρία μυρία) πεμπαστάν; ἱ. 6. Θατῃ ααὶ 

ῬΘυβαβ ῬΘΥ τηγτὶδᾶδβ αἰ ηπτηογαί. (ὐοηΐογπιηῦ Ηρογοάᾶ. ΥΠΙ, 10, υδὲ 

Ῥουβαγιιτη Θχθυοϊα8 ᾿ἴῶ ΠιΙη ΘΓ αὐ 5. 6556 ὩΔΥγίταν αὖ ΡΥΪτηατη ἄθοθηῃ 

τ 1]1ὁ. ΠΟΙΉΪη Τὴ ἴῃ ἸΟΘαΠ ΘοΥ απ ΟΟροΥ ηὔα!", ἀοὶπάθ σϑ]ϊααὶ δῖ5 

βιιοοθάθυθηῦ, Νυπηθυαύου 1110 γοφὶς οοσμΐ8 ΑἸΟΙΓαΥ Ὑϑυ 185 ἰηΐθυ- 

ΡοβΙ δ. ααὰθ ρ]οβδδίου!β τηϑησμ οχροτία βαπΐ, τὸν δὸν πιότὸν 

τὸν πανεπόπταν Οοηῇ]. Ἡρμηβοθίῃ. [Ι͂ἢ πηθηΐθηῃ τα υϑηΐξ σαν- 

τόφϑαλμον δὸν πιότότατον οὗ ἴῃ ΠΡ 115 1.2.0} Ξανϑιν τ’ Ἄριον. 

940-48 Τιαοῦηδθ βίρῃα ροβαϊ Ηθηηδθη. οΙηαθ δηδάμα 

(οὔ, 914) οἱ τοιβάρην τ᾽ Μ. τ’ Ὀϊβάρην Ηοἰμηβοθίῃ. 

949---ὅ1] οὶ ὦ δαΐίων Μ. ὦ ὡ ὦ Ὀϊπᾷ. δάων δια. Ὠοἰπᾶθ 
ΠΡτουαπη λέγεις 6 Ἰωδοθτηδπηὶ Οοηϊθοίατα ἴῃ λέγειν τηαίαυϊ, αἱ 

᾿Ἰηβηϊν8 ἃ χακὰ προχακὰ ρθηᾶογοί οὐ οπηηΐα ΘΟ μδθγθυθηί. 

952. 88 ὑϊγγά μοι (γο. ἴυγγά μοι) δῆτ᾽ ἀγαϑῶν ἑτάρων ὑπο- 

μιμνηιόκειό Μ. υλμὰ ορίϊοηθπι ΒαΡΘΥθμα ἰπέθυ μοι δῆτ᾽ ἐσϑλῶν 

ΓΝ" 
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ἀλαστ᾽ ἄλαστα 

οὔῦ στυγνὰ πρόχακα λέγειν 990 
- - , » ᾿ 

βοᾷ βοᾷ μοι μελέων ἔντοσϑεὲν ἤτορ. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν ἄλλους γε ποϑοῦμεν" 

ΙΜμάρδων ἀνδρῶν ἘΞανϑιν ἄρειον 

μυριοταγὸν ἰδ᾽ ᾿γχαρην, 995 

960 δΔιέϊξίν τ’ ἠδ᾽ ᾿ρσάμην 

ὲ ἱππίαναχτας, 

καὶ “αδάταν καὶ “υοϑίμναν 

Τύλμον τ᾽ αἰχμᾶς ἀκόρεστον 

οὐ δὴ μοι κεδνῶν, ΒΟΟ ῥγδϑία]ϊ, αὖ Ῥγοποτηθῃ μοὶ Θυπάθτη αΌΘ1ὴ 

ἴῃ ΒΌΡῃα Ἰοσατη ΟΡ πογοί. Ἐθιηηοίο ᾿πἰθυρυθίδημθηΐο ὑπομιμνή- 

όκεις, ὈΘη6 Ηθτμηδπη ἔυγγα . . . ὑπορίνεις, ἀπο ΘΧρΡΟΠᾶΒ σόϑον 

ἐγείρεις. 

954. 865 ΑἸΐοταπι ἀλαότα δἀᾷϊαϊς Ηθγηδπη. Π6 ᾳαϑηςαίθ 
γΟΟΙΒ στυγνὰς, απ886 ἴῃ σουϑα δΔηδ Ποϑίϊοο (999) θη 1 ΤΠΘΉΒΌΓ ΠῚ 

ΟΧρΙθῦ, αἰχὶ δὰ 278. Ποίμᾶθ 1100] λέγων. Οὐοττοχὶς ΤΟΙ ΠΠΔΏΠ, 

αὖ ΒΌΡΓϑ. 

956 μοι ϑαΐθ μελέων ἰηβουαϊῦ ὨΙημα. ἐντοσϑεν Ρ΄Ὸ ἐνδοϑεν 

Βουρϑιύ ΒΙοτηΐ, 

951 1|θτὶ ἔδσθ ἀλλο γε ποϑοῦμεν. ϑομᾶϊ,, Ηϑγμι. ἄλλον. 

Ὀἰμᾷ. ἄλλους. Οομπήϊοῖο ἄλλων ἱμϑίρο. 

968. ὅ9 μάρδων ἀνδρῶν μυριόνταρχον (ΘΧ μυριοταρχον 

[αοίατα) ξάνϑην ἀρειόν τ᾿ ἀγχάρην Μ. μυριάδαρχον οἱ Ξάνϑιν 

Ηδτπι. μυριοταγὸν Ὀϊπᾶ. ΤΥΔΏΒΡΟΒΙΓΠΒ γϑυθὶβ αὖ ἐδ᾽ ΒΟΥΙΡΘΓΘΠΙ, 
Βίσορ θα τὴ6 τηουουπηί, ΟΥ, ϑόρῃ. Αηΐ. 969. 

9600--ἂἶῆδ δίαιξίν τ᾿ εἰ ἀρδάχην εἰ κηγδαδάταν οἷ λυϑέιναν 

τόλμον αἰχμα Μ. καὶ δαδάταν οἱ τόλμον τ᾿ αἰχμῆς Υε8ῃ. Β. 

 οββὶβ οὐΐϊδῃηὶ χαὶ Γαδάταν, 6011. Χοη. Ογτορ. Υ͂, 8, 10. Οὐ 



᾿ἔταφον ἔταφον οὐκ ἀμφὶ σκηναῖς 1000 

900 τροχηλάτοισιν 
ἷὔ Ἢ 

οπεϑεν ἑπομένους. 

ΞΕΡΞΗΣ. 

στρ. δ΄. Βεβᾶσιν οὐχ ᾧπερ ἀκρώῶται στρατοῦ, 

ΧΟΡΟΣ. 

π δ ! 
βεβᾶσιν, οἵ, νωνυμοι, 

Διαϊξίν τ᾿ οἱ Δυοϑίμναν 5οΥρβθυῖγα ἔΔ 0116 Ἰη 6 ]Πθρὶταγ. ᾿ἀρσάχην, 

ΠΟΘ ΡΥ ΠΟΥῚ ΤΌ ΡΟ 1Ππβἰγαύαση, θοάθιη ΘὐσΟΥΘ ὮϊῸ Βουϊρίαηι, 

αὰο Ῥμοίϊιβ ρΡ. 258 Ιᾶρβϑιιθ οϑύ ἴῃ δῇργθῃηαο νυν. 88, ὉΡ1 τϑοίθ 

᾿Αρδάμης ΑΘΒΟΒΥ 11]. τ᾽ αἰχμᾶς οὐΐατη Ραΐο 6Χ σαμιαχαό 1. 9. 

τϑ8 μάχας : δὴ ἴῃ ΨΘΙΒῈῸ ΒΙΓΟΡΠΪΟΟ Τοβροηᾶοῦ δηδρϑθβίαβ. 

964--066 Το ἄμοθβ πηηγοῦ, ηυΐγοῦ οἶγοα σανροηίμηιν μην ἡ ΟΉ, 

ῬΟΉ6 8θηιῖ, ἸΤΑΛΌΥΙ ΠῸ8 νΘΥΒΒ. ΧΟΥΧΙ {Ἱααηῦ ΔἸ θυ πη 510 ἔργ 

ΘΧΒΙΡοηΐ : τροχηλάτοιόσιν ὀπιόϑεν δ᾽ ἑπόμενοι. ͵ΘΙΙΔΘΥ ὀπιϑεν 

ἑπόμενοι. βοΥῖρδὶ ἑπομένους. Ῥτδοίογθα βίγορῃῖοα νἱἀθηΐαν γϑααὶ- 

616 χυχληλάτοιδιν 80, Βἰαυϊάθη) ψϑύβ8 Θομδθυύθηΐ, κατό- 

σιν. Ἰμοοὶ βοηΐθηίίαπι, 48 αὰδ τηϊτα ργοΐουπηὐ βομο] αβίαθ, 111ὰ- 

βίγασιης ὙΥ ΘΙ Ποῦ οὐ Ηρυτηδηη, 00]]. Ἠοτοᾶ. ΨΙ1, 41 : ἐξήλασε 

μὲν οὕτω (σαντα Θατῖ5. ΝΙβαθὶβ ἡποίο) ἐκ Σαρδίων Ξέρξης, μιδτε-- 

βαίνεόνε δὲ, ὅχωῶς μιν λόγος αἱρέοιν ἐκ τοῦ ἅρματος ἐς ἁρμάμαξαν. 

αἰτοῦ δὲ ὀπιόϑε αἰχμοφόροι Περσέων οἱ ἀριότοί τε καὶ γεναιότα- 

τοι, χίλιοι κ' τ. λ. 

9017 Τὴρῦὶ δεβᾶσι γὰρ οἵπερ (ἦπερ γιμα. δραᾶ Ηοίτηβοϑίῃ, 

Ναομῖν. Ρ. 6) ἀγούται (ν. 4 ἀχρόται ΔΡῸα 508}0].) δτρατοῦ. ΒΘηθΘ 

Ηοἰπηβοϑῖ ϑεβαᾶόιν οὐχ ἀπερ, απο ΔηθΠθ0]οἷΒ Ομ τη ὈἾαΓ, 

ἀχρῶται Ἠοηηδηη, ααἱ οἰϊαπὶ βθαπθηΐα γϑοίθ 1ηΐ0 ̓  ΡΘΥΒΟΠδΒ 

αἸβύν θα, 

908 οἱ νώνυμγοι Μ. 



9Ό 

ΞΕΡΈΗΣ. γ 
ες ἘΞ Ἐν Ν - ἰὴ ἰὴ, ἰω ἰὼ, 

ΧΟΡΟΣ. 

9170 ἐἰω ἐω, δαιμόνων 1006 
γ} ! 

ϑέντων ἀξλήστον καχον. 
τ ζαπρέτιον οἷον δέδορκεν ᾽Ζτα. 

ἘΕΡΞΈΗΣ. 

Πεπληήγμεϑ᾽, οὐχ ᾧ δι’ αἰῶνος τύχᾳ, ἀνε. δ'. 

ΧΟΡΟΣ. 

πεττλήγμεϑ᾽" εὔδηλα γὰρ, 

ΞΕΡΞΗΣ. 
, ’ μ τῳ ἢ 

910 γὲἕᾳ νέᾳ δυᾳ δυᾳ, 1010 

910---72 ἰὼ ἰὼ δαίμονεό ἐϑετ᾽ ἀελστον κακὸν διάπρεπον Μ. 

ἐϑεσϑ’ οὐ πονἰββίπηϊβ οὐσῖβ δ᾽ ἐϑεντ᾽ Ηοτηδηη. Αα δηςβίορμῖοα 
ΤΟΒΡΙΟΙ ΘΒ. ΒΟΓΡΒΙ δαιμόνων ϑέντων, αὑδθ οατηὴ ϑδηςθοθαθηθθαβ 

ΘΟμδθγθπί. Ποίπαθ ρ]θη6 ροϑύ καχὸν ᾿ῃἰθυραηχῖ, τθοθρίο ΠΙηΔοσΗ͂Ι 

ζάπρεπον οὐ βουναίο δέδορχεν , 4ποα Βρ]Θηαθηαϊὶ νίπη μαθρϑί, αἱ ἴῃ 

ΡΙπᾶδυϊοο 1110 τὸ δὲ κλέος τηλόϑεν δέδορκε (Ο]. 1, 94) 5'τ 110 88- 

46. Ὑθηιθτθ Ηθιτηδηηῃ δέδραγεν. ίοτίθ : πιαρηὶ[οϑίνιθη μαῖα 

βρίοπαθὶ Αἰδ. 

918---τἴὔ πεπλήγμεϑ᾽ οἷαι δι αἰῶνοδ τύχαι Μ. οἱ οθίοτί, 

δῖα ν. 1. δαίμονος τύχαι. [πᾶθ διαίμονες τύχαι Ὀϊπά. Αἱ 

τοῦ 8 Βύυορμδθ βθηϊθηιία γϑααϊτιῦ οὐχ ἃ δι αἰῶνος τὐχα, δ᾽ τποχ 

νέᾳ νέᾳ δύᾳ δία, αὰδ8 γϑυθα τη8186 βου αηθαν νέαι νέαι δ΄ίαι 

δύαι. ϑῖο ἀδιαθαι τθοίθ πᾶ66 ργοοθᾶπηΐ οἱ δοουγα ββίτηθ βίσορηϊ- 

οἷβ Τϑϑρομαθῃΐ. 
"Ἄ 
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Ἶ ΧΟΡΟΣ. 
, -“ 

Ἰαόνων ναυβατᾶν 
’ γ - 

κύρσαντες οὐκ εὐτυχώς. 
Ν , » -» 

δυσπολεμον δὴ γένος τὸ Περσᾶν. 

ἘΞἘΕΡΈΗΣ. 

Τί δ᾽ οὐχ ὁπλισμῶν τοσούτων τάλας πέπληγ- 

μαι; 1016 

ΧΟΡΟΣ. 

980 τί δ᾽ οὐκ ὄλωλεν μεγάλως τὰ Περσᾶν; 

ΞΕΡΈΞΗΣ. 
«ς - Α Ν ! “- Ρ] -“΄᾿΄ - 

ορᾷς τὸ λοιπὸν τοδὲ τᾶς ἐμᾶς στολᾶς; 

916-18 ἰάνων ναυβάτων Μ. Μοχ δυόπάλαμον ρτοβαθί- 

1τοΥ Ηδγίαηρ. 

979. 80 πῷδ δ᾽ οὐ ὄτρατὸν μὲν τούδοῦτον οἵ μιεγάλατε (τὰ 

οθίθσ) περδσᾶν Μ. τί, ἴῃ γοΥβα δ]ίθτο βϑυγδίαμῃ, ἴῃ ῬΥΐογΘ β]0 5886 

πῶς ΟΘββῖ58θ6 νἱαὺ Ἡθιτηβοθίῃ. ἢ 6]θνὶ 1 θυυορδίϊο δ βίρηδ ατι8θ 

Ροϑὺ αἰταμηᾳιθ οὐ ρΡοπθρδηΐασ, Νῶμῃ βραπθηίία τοραΐδης ἔδοἑϊθ 

Ρδίθθιῦ 18 σϑύβίθιιβ αἷἰοὶ, οχ ἰοῦ ἰδηθίβαιᾳ Ῥοθυβδυαπι ΟΟΡῚΪ8. Β181] 

ΠΟῸῚ αἰβιούπμη, ἀοθ]οθίαμα θθ80θ6. [ἴδαπθ ρυῖὰ8 τέ γϑαυϊσιῦ ρθη θύ 1 

τοσούτων, Ουἱ αυοά δα]πποίαχη ογαῦ ὨοΙηΘη, 618 ΡΔΥΒ ΓΙΟΥ͂ ρ]οδδᾶ 

δτρατὸν (ασουβαίγ 5. ϑηΐτα ΟΡ πα 6γ80) μααδβία οϑῦ, υἱτίτηδ Βυ118 08 

ἴῃ μὲν Δ01Π|. Εχ Αρδιπθιηῃοηῖβ γοῦβα 881 (406) ἀδβοῖνϊ ὁπλισμῶν. 

Ετίδπι αἰΐθγαπι τί να]θὲ χατὰ τί. 

981 σδτολᾶς, αὐοὰ νὰυ]ρο νϑϑύϊυμη γορίατη ἰη θυ ΡΥ θύδ Γ, 

Ἰάθπη να]οὺ χυοᾶ βιρτὰ ὁπλιόμῶν. ΒΘηΘ 56}0]. Μ. ϑεωρεῖς τὸ 

περίλοιπον ἐμὲ λείψανον τῆς ὅλης στρατιᾶς. 86. ᾿ἰρϑαμη (Υ6], 8ὶ 

ΤηδΥ 8, ΠΟΒ Ῥδίιθ08 ΟΟΙ (68) ΒΡΘΥΘΒΒ6. αἰοὶς 46 ὑοῦ τ] 8 ααϊθὰ8 

Βι]ραΐιβ ργοίθοῦτιβ θυ δύ. 



θῳ 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁρῶ ὁρῶ. 

ΞΕΡΈΗΣ. 

τόνδε τ᾽ οἱστοδέγμονα 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τόδε λέγεις σεσωσμένον : 

ΞΕΡΈΗΣ. 

ϑησαυρὸν βελέεσσιν ; 

ΧΟΡΟΣ. 

985 βαια γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 

ἘΕΡΞΗΣ. 
2 Π] πὰς 2 “ 

ἐσπανίισμεϑ' ἀαἀρωγῶν. 

ΧΟΡΌΣ, 

Ἰάνων λαὸς οὐ φυγαίχμας. 10. 

ἘΞΕΡΞΗΣ. 

᾿Αγανορειος" κατεῖδον δὲ πῆμ᾽ ἀελπτον᾽ ἘΜΗ͂Σ 

982--84 Οοάϊοιπι τάνδε (τὰν δὲ Μ.0) ΠΡταν 5 ἀθθθίαν φαρέ- 
τραν ΒαΡΡΙ]οπίῖθαΒ. Βθπθ τόνδε Ῥοόυβοι, δ ϑησαυρὸν τοίογθπάπμα, 

Εὐυβάθῃ οἰότοδέγμονα νϑΥδια ΔΗ ΗΠ Θὕ100 τϑίβ ταν. Ποῖπαθ βϑέλεσσιν 

Μ., ᾳυοᾶ οοτγγοχὶῦ Ηθυτηϑηη. Οθίθιτπι Ὑ Υϑ5 ῬΓΟΧΙΙη6 ΒΘα ΘηΘ5 

ἀοορηῦ, Χούχθπὶ ρῃδγθίχϑηι βιαδπὶ Οδίθηαθυθ, ΠΟ 6881 βαρ. 185 

γδοῦδηη, ΠΘαῸΘ αὖ μη] 085 ΓΘΡῚΪ οΥ̓μδίαΒ. Τ6]1 4 ]85, 564 υἱὐ Βἰρηϊῆορί 

οὐμηΐα, δ]ϊῶ δὐπιᾶ δυιηδίοδαιθ (ἀγοΒ Θηϊπὶ οὐ βαρ ργαθοΐριδ 

Οὐἱθηῖβ ρΡορα]οστπὶ ἀύπλδ οὐϑηΐ, οἵ. ν. 141) ἴῃ αγϑθοῖα Ῥθυ 1888. 

9851 [1 γὶ ἰχόνων. Οοντγοχὶὶ Ραβϑον. Ηθγιδηη Ἰάων. 

΄ 18 
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ΧΟΡΟΣ. 

τραπέντα ναύφραχτον ἐρεῖς ὅμιλον; 

ΞΕΡΞΉΣ. 
9900 πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ. 1080 

ΧΟΡΟΣ. 

παπαῖ παπαῖ. 

ΞΕΡΞΗΣ. 

καὶ πλέον ἢ παπαῖ μὲν οὖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

δίδυμα γὰρ ἔστι καὶ τριπλᾶ. 

ἘΕΡΞΗΣ. 

λυπρὰ, χάρματα δ᾽ ἐχϑροῖς. 

ΧΟΡΟΣ, 

καὶ σϑένος γ᾽ ἐχολούσϑή. 108 

ἘΞΕΡΈΗΣ. 

9095 γυμνὸς εἶμι προπομπῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

φίλων ἄταισι ποντίαισιν. 

ἘΕΡΞΗΣ. 

ὅτφ. ς΄. Δίαινε δεῦε πῆμα" πρὸς δόμους δ᾽ ἔϑι. 

997 ΓΙΡΙΙ δίαινε δίαινϑ. ΠΙηδοΥ οοπΐθοις δίαιν δίαινε, 

Ηοἰπιβοθίῃ ζαιν᾽ ἴαινε, Ἠδγηδηπ ἴθ δη βέ ΟΡ ἃ βου ρδὶν ἐρεσόε 

ἐρεόσε. ὐασηα πἴ}1} Πουσπὶ ΡτΟΡατὶ Ροββίξ, βουΐρβὶ δίαινε, δεῦε. 
“΄ . “. ὴ . »" ᾿ 

Ῥοββῖβ. οὐϊδμι ΘΟ] Θ6γ0 δίαινε δίερον πῆμα οὗ ν. 1004 ἐρεσόε πίτυλον. 
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ΧΟΡΟΣ. 

διαίνομαι γοεῦνὸς ὦν. 1041 

ΞΕΡΈΗΣ. 

βόα νυν ἀντίδουπα μοι. τ040 

ΧΟΡΘΙΕ: 

1000 κακὰν κακῶν διδοὺς δόσιν. 

ΞΕΡΈΗΣ. 

ἔυζ᾽ ὁμοῦ τιϑεὶς μέλος. 

998 Ησμο γρυβϑυπὶ, ααἱ ἴῃ ΠΙΡΥ5Β ἸΟΟῸη ὙΘΙΒᾺΒ ΠΟΡῚ5 1008 

ομύϊποί, δῖο ᾿πϑούθπάπιη ἰηἐθ]θχουπηῦ Ῥάβϑονν οὗ Βα]; 60 

ἰδλθη ΠΟΙᾺΠῚ ὙΘΥΒΠ Β566105 ΒΙΤΩΡΙΠΟΙΤΘΥ ἸΠΥΘΥ 56 τησίϑηάδθ, αὖ 

ΟΥ1ο18. 1115 νἱἀθραίαγ. -- γέεδγοσ Μ. 

999 Τιργούαση γῦν Βἷο οὐ ἰπΐτα οογγοχὶῦ Ραῦν. 

1000 Τὐρτὶ δόσιν καχὰν κακῶν κακοῖδ, 4πᾶθ οὑτὰ δηϊθοθᾶθη- 
ΕΒ ρᾶγυσῃ ἃρίβ οομϑουθηῦ οὐ γοοθ χαχκοῖς ΥΤΘΟΡῚ ἀΘὈΙδτη ΥΘυθυθη- 

(δια σἱοϊδηύ. ἘΣ 5680]. Μ. δίδου (ἰτάτηο διδοὺς) τοῖς κακοὶς τὴν 

κακὴν δόσιν ὁ ἐότι τὰ δάκρυα, 6οἸ]ρο δῃίζααδπι ἸΘο Ομ θτὰ ἔι1586 

κακὰν καχῶν διδοὺς δόσιν, αὐτὰ γ. 1. χακοῖς Δ 118 δἀθογρία, ααἱ 

κακῶν ΠΟῺ ᾿π 6] ρου θηΐ. Ὑουίθ ηυΐβου μη Ἡ ΤΆΔ 5 ῬΥῸ ἩλίβογῸ ΦΜ6Υ6 

γοαάοηβ. ἘπηΘη δύ Ομ Θὰ πιθᾶτη ἤγτηαθιΐ νϑυββ. ΔΗ ΙΓ ΠΘἐΊΟαΒ. 

1001 Τὐρτὶ ἔυΐ μέλος ὁμοῦ τιϑείς, ααδο ἰγδηβροδβαὶ, αὖ δῃτ- 

Βίσορμϊοῖβ οχαθαπδιθηΐασ, ϑ'ϑᾷ ἰδλθη ὙΘΥΪῸΒ. 6556 ραΐο ἔνζε ὅυν - 

τιϑεὶς μέλος. Ναιη ΒΟ] Ἰαβύθβ  Μ. : συντιϑεὶς μέλος ϑιρήνει; 

ἀντὶ τοῦ εὐρύϑιιως, ἀιθπὶ συντιϑεὶς 165 1556. δα]θοία [α188 ἱπέθυργο- 

ἰαἰϊο ἄοοθυθ υἱᾶθίαν. 83.601. Α. ἤτοι συνηρμούμένον καὶ ἁρμόζον 

τῇ ἐμῇ συμφορᾷ ἴυξε χαὶ ϑρήνει. ΕἸ ἰἰδάθπι 50}01118. Ηθἰπηβοοῖῃ 

οἰβοῖν ἔνζε νῦν ὁμόρροϑον. 



᾿ , 
αντε Ἢ . 
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ΧΟΡΟΣ. 
3 2), ὦ “1, ς. Ὁ ν ! 

οἰοἵ οἱοῖ, βαρεῖα γ᾽ αδὲ συμφορα᾿ 
5.ϑ »Ὁ ! ᾿ , ) 9 »" 

οἰοῖ μαλα καὶ τοῦδ᾽ ἀλγώ. 1045 

ΞΕΡΈΗΣ. 

Ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. 

ΧΟΡΟΣ. 

1000 μέλειν πάρεστι, δέσποτα. τοΆ9 

ΞΕΡΞΗΣ. 

βόα νυν ἀντίδουπαὰ μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰαῖ αἰαΐϊ, δία δύα. 1039 

ἘΕΡΈΗΣ. 
7 ’ ! 
ἑπορϑίαζέ νυν γοοις. 1050 

ΧΟΡΟΣ. 
ἘΑ͂Ν ἢ 2.ϑ ,.α “Ἢ ΠΥ ! 

. οἰοῖ οἰοῖ, μέλαινα δ᾽ ἀαμμεμίξεται, 

1010 οἰοῖ, στονόεσσα πλαγα. 

1002. 8 ὀτοτοτοτοὶ οὗ οἷ μάλα Μ. οἴμοι μάλα ΠΡΥῚ ΡΙ τα 6. 

ΒΟΥ͂ΡΒΙ οἱοὶ οἰοὶ οἱ οἰοῖ μάλα : δ Θϑηᾶθηι γοοθπὶ ᾿ὰρΌΡΥΘΙΙ 

γΓθρϑύιαμπι 6886, μάλα Βα 18 ἀθοϊαγαί. χαὶ τοδ᾽ ἀλγῶ 1η οΥΡυθίαυθ 

καὶ τόδε τὸ οἰοὶ μετ᾽ ἄλγους φϑέγγομαι. 

1005 Ηϊΐο ἴῃ 110 γ18 ἸθρΊαΥ νϑυβιβ πο 5 998, ἴῃ ου͵ὰ5 ἸοΟαπι 

Βα Βθ01 Θὰ ὙΘΥΒΌΠΙ αἱ γΘΥΒα5 1007 βθάθιη ορύϊποραι. Ἐουύαβϑθ 

δτένειν παρεότι. 

1007, αὰϊ ἴῃ ᾿ΡυῚ5 ροϑὺ 997 Ἰεριίαγ, μος Ιοθο, πο 8646 

ἰογίλα, ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ, ΥΘΡΟΩΘη τη 6886 ουϊηοὶῦ οομοίηηϊία8. δηςὑμϑέϊοδ, 

1009. 10 ὀτοτοτοτοὶ οἱ αὖ (υ ἴῃ ἰΐατα, δὲ οἰτοιμηῆθχιϑ ἃ 

560. τη. 844 1{.8) μιομέξεταί 1 --- μοι ὁτονόεόσα Μ. 1)6 μι θη] οι οπὶ 8 

υἱ 49 βίτορμδπι. ἀμμεμίξεται Ὀἰμπᾶ, ΕογίαΒ86 τάλαινα δ᾽ ἀμμεμίξεται. 
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ΞΕΡΞΗΣ. 

Καὶ στέρν᾽ ἄρασσε κἀμβοα τὸ Ιὑσιον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄνι᾽ ἀνια. 10δὅ 

ἘΕΡΈΗΣ. 

καί μοι γενείου πέρϑε λευκήρη τρίχα. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀπριγδ᾽ ἀπριγδὰα μάλα γοεδνα. 

ΞΕΡΈΗΣ. 

1015 ἀτει δ᾽ ὀξύ. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ ταδ᾽ ἔρξω. 

ΞΕΡΈΗΣ. 

Πέπλον δ᾽ ἔρεικε κολπίαν ἀκμῇ χερῶν. 1060 ἀντ. ᾧ΄. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀνι’ ἄνια. 

ἘΞἘΕΡΞΗΣ. 

καὶ ψαλλ᾽ ἔϑειραν καὶ κατοίχτιζε στρατόν. 

1011.ὄ 12 Τ ΡΥ] κάσιβόα. Πιηδοτῖ καπιβῶ. Ἡδυτηδηηῃ χαὶ 

βόα. ϑοτιῖρβὶ κάμιβόα. δ Μγβείοστιπη οδη ]θηῖβ ν. Μά]]ογ 1. δᾶ 
γ. 908 Ἰαυάδαίο. Ποἰπᾶθ ἅγια ὀνια Μ. Βμἷο οἱ 1017. Οογγοχὶῦ Πϊπᾶ. 

1018. 14 Ῥοβὺ γενείου, τηδῖθ τϑρϑίϊίο ὅν, ὑπερϑὲ Μ. οἱ ἴδϑυεβ 

οϑύθγὶ 101]. πέρϑε 50Π01. ἃ. Αἃ ἀπριγδα ἀπριγδα (δῖα Μ.0) 50}. 

Μ. ἐπίφϑεγμα ἐπὶ τῶν μετὰ δφοδρότητος τιλλόντων τὰς τρίχας. 

1010 ἐρειδὲ Μ. Ετηθπάδίθ οθίθυϊ. 

1018 κχατοίχετιδαι Μ. κατοίκτιζε 4111, απο ῥΓΟΡίΘΥ ὙΘΥΒΌτη 

Βίγσορῃϊοα τι ργδθία] Ἡθυτήϑημι. 
΄ 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἄπριγδ᾽ ἀπριγδὰα μάλα γοεδνα. 

1020 διαίνου δ᾽ ὕσσε. 

ΧΟΡΟΣ. 

τἐγγομαί τοι. τοθῦ 

ΞΕΡΞΈΗΣ. 

ἐὰν. Βόα νυν ἀντίδουττα μοι. 
ος: 

ΧΟΡΟΣ. 
2.ϑ ὦ Θ ρὲ 

οἱοι Οἱοι. 

ἘΞΕΡΈΗΣ. 
οἾ Ν 3 ! , 

αἰαχτὸς ἐς δόμους χκιξ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1021 Ηδθο υϑᾳ4ὰ86 844 ἤηθι ΤΏ] ὩΟῸΠ υἱαἀθηζαῦ δη δ ΓΟ ΡῃΪοᾶ 

ἔα͵850, αὑἀδὸ οἵαὺ ΗἩθυπΔΠηΣ Δ]ἸΟΥ Ια] ΟΡΙΠῖο, 8564 ρου 

οἴβοθυθ δ᾽ 8 βἴΘῃη ΘΒ α8]1 [ἀὈπ]Δ6 ϑορίθαιυ ρ]αποῖιβ, παϊο ΠΟΙ 

86. αἰββί τη }}18, οἰδααϊίαν (ν. 968 544.), ᾿ΐα 1Π|διὴ αἰβροβιίατη αἱ 

ΨΘΥΒΒ. ΒΙΏΡ]ΙΙ ΒΙΠΡ.}15 δαὺ ὈΪΠῚ ὈΪη15. οὗ βϑηΐθηξζιἃ οὐ πηΘη δ. 18 

1ΠΘ 856 ΤΟΒρομαθδηῖῦ. Τηΐθ]]οχὶῦύ ποὺ ΘΙ ]δαθυ, Ρᾶγαμη ὑδηιθῃ 

[6] 1ΟἸΘΥ ΘΙ οοβδιῦ ΟΣ ΟΟΠΒΟ αθΟ οἱ θη δἴϊ0, 

1024 Βθορρὶ αἰαὶ αἰαῖ, οοΥ ἰδδίτατιτη Η ΘΥΠ δη 1 ΒΌΡΡ] ΘΙ θη, 

ᾳυοᾶ ἰδηὶ ΤΟΒροηβίομὶβ οὖ βϑηξθηίζίδθ γαΐϊΐο, ααδὴ ΥῸΧ αἰαχτὸς 

Ῥοβία]αί, 
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1020 ἰὼ Περσὶς αἶα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰω δυσβαῦκτος. 

» Ν Ν ) " 

ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἀστυ. 1070 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰωὰ δῆτ᾽ ἀν᾽ αἴἷαν. 

γοᾶσϑ᾽, ἀβροβαται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΕΝ 

ἰὼ Περσὶς αἷα. 

ΧΟΡΌΣ. 

ἰω δυσβαῦκτος. 

1028. 206 ἰὼ ἰὼ (ἰῷ ἰῶ Ῥγ., ἔοτίαβθθ ργορίθσ. 1ἃ αυοᾶ βαρτγὰ 

ΘΧοαΙῦ αἰαὶ αἰαὶ) περδὶό αἷα δυόβατοό Μ. δύσβακτος ἰτ68 11τὶ 

ῬΑΥΒΙηΐ, ἴῃ 4αοταμπι ἀη0 Θχϑίδῦ νυ. 1]. δυσβαϊχτος, δα]θοῦα ἱπίρτ- 

Ργοίδιίοηθ δυσϑρήνητος. Ηϊπο δυό βαῦχτός Βτγαποῖς Ῥούβοη. Ηδθο, 

ἴῃ ΠὈΡῚΒ ΟἤΟΤΟ ἰτραΐα, ἴῃ ἀἄποβ γϑυβαβ, δ]ίθετιπὶ τ 018, ΔΙ ΘΓ Πὶ 

ΟΥ̓, αἰν 51. 

1028 ἰωὰ δῆτα ναὶ ναὶ Μ., αιᾶθ ηἷπιῖδ ρα θηΐθν ἰπ]θγαπίὶ 

ΥἹἹ ἀοοί!. ἘΠῚ γ65 ἴρϑἃ οὖ νϑύβιι8. δη θοθᾶθῃβ οἱατηδηῦ 5ου 1 θοπ τη 

6888 δῆτ᾽ ἀν᾽ αἶαν. 

1029 Ροβύ ἤσπὸο υϑύϑαπι ϑχοϊαϊῦ Αἰΐθυ δ᾽ υϑάθιη ΤΠΘΉΒΈΓΆΘ, 

αο ΟΠΟΥΤ5 ΤΘΡῚ γοβροπᾶοθθδί. 

1081. 82 Μίᾶθ δα 1025. 26 δἀμοῖαία. 
΄ 
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ΞΕΡΈΗΣ. 

ιν, .Ὰ ! Ι ͵ 

(ἢ (ἢ τρισκαλμοισι βαρισιν φϑιτοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰὴ ἰὴ πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. 107 

1038. 84 ηή ηἤ τριόκαλμοιόιν" ηή ηἤ βαρίσιν ὀλομενοι" ᾿ 

πέμψω τοιγόε δυσϑροοιό γοοιό, ὙΘΙΒΙΡῸΒ ΡΥΙΟΥΙΡᾺΒ ΧΟΥΧῚ {γθι18. 

ἰογθϊο ὁμοσο, Μ. Βἰ5 ἐὴ ἰὴ οἱ βάριδσιν 811 110τ]. Ηδθο ἴζὰ πύον 

886 Δοαιδᾶνὶ υὐ Δ]ογαπι ἰὴ ἰὴ ΟΒμοτο ἄδγθιι οἱ ὁλόμενοι 8] β88τη 

γοοῖβ φϑιτοί 6586 δἰαίιθσθιη. ΧϑΥύχθβ ἃρρθι]αῦ 608 αὰϊ ρᾳρῃ 

Βα]αιηϊηἶα ρουϊθγαηΐ, πεζοὺς τὸ καὶ ϑαλασσίους, οὖς νᾶες ἀπώλεσαν 

(γ. ὅ80 54ᾳ4.); τοϑρομᾶθὺ ὁμοῦ Ἰατηθηίδίϊοηθ ἔπη ΘΌΥΙ. 
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ΝΕΠΙΘΙΟΓΙΠΙ ᾿ὙΓΊΘΟΥ ΤΠ) ΘΟΠΒΡΘΟΐΠ5. 

Ῥαγοαῦϑ. 

δ χ, 1 ν. 66---79 --Ξ-ἰ, Αηί. 1 ν, 78--- 79. 

οὺ - ,--οὺυ - ποῦ - - 

οὺ -πῆπἝἴςῖςν- οὺ ---- 

“π᾿ -- 

ὥ, ὦ -- Ξ- ὦ ὧδ- πὸ. τῷῷτοὐὖ ο..--.- 

10 Ὁ. ο-π΄, ὁ ὺ-- -- 

ς -  ,͵͵͵ὺ  “-- - 

| Ὁ, ὁ ---Ξ- οἱ ἃ Ξ---- 

ὌΠ ὑπο τ. 5 

ο ῦὺ --- που -- -- 

ωοὺ -- --- οὺ -- --- 

οὼο -- --- Ὁ; .-- --Ξ:.ς 

τῶ Ξι- ..-:Ξ ἀπ δι»: τὲ 

οὐὐρήνρδαν γρληήνοννθῆμ 
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5, ΠΙ| ν. 92--Ο7 -Ξ Απί. ΠΠ ν. 98--108. 

ἃ: 

. Ὁ --ἰ- 

᾿ 

[9] δ᾽ ὉΠ κα δ 

δίγ. ΙΝ ν. 104---107 ΞΞ- Απί. ΤΥ ν. 108---111. 

ῶ: Ὁ 

Ὁ) 

ὭΣ 

-- ὁ 

ϑίῖ. Υ͂ ν. 112---116 ΞξξῷῬἨ, Δπί.  ν. 117--Ἠ121. 

στον τ πὸ 

ἀπ 

σ πιο -- ,Ὠὼνὐ -- 

δίγ. ΨῚΓ ν. 122---1217 --- Απί, ΥἹ ν. 128---188. 

οου 

95 . ὼ -Ὁ 

ὃ). Ὧν 

[ ὥῶ ὁὃ᾽ -- 

ωὼ - 

Ο ὼ -. 

ὼ -- 

[ ωὸο - 

ἘΝ 

ρσων 
: Ἐν νὴ 

115 -- 

! 

[ Ξ 1Ξ 

125 | ῶ Ὁ 

1) ΟἸαιιϑαϊαη οΟη ΒΕ] ΟΧ 

ΡΟΒΙΓ8. 

Ὁ -τ-κο-.ὺ --,ὃ -“,ι᾽οὁ -- 

ο.-ι, -: ὁ - 

Ὁ": τὸς 

ο. -“͵, ὁ --  ς - 

σοΠ͵ οί Σ]Β ἴῃ δαποίαϊοηο. ῥτῸ- 
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ΠΙνΘΡΌΙΙ ἰδ Ὀ]ΟΟ-Ἰ γΥ101 Ραγΐθβ τη] 1086. 

δέν. 1 ν. 280---262 -Ξ Απί. 1 ν. 258ὅ---257. 

' ΟῚ 
Ὁ ὸ [Ὁ 1] [.2] τ τ 

«--.-- ΒΡ: «---- Φ --.- [2] - τ 4 - ,)ὖὦἫοὺ --- 4 

- ὧδ᾽ -.-- ὌΡΞΞΟΣ Δ ον ως 

δὲν, Π| ν, 200 ---208 -Ξ Αηίΐ. Π| ν. 266---209. 

Ι 
Ὁ Ὁ. “αὐ Ὁ ΞΞ-- 

Ι ο Ὁ ὦ ὦ ὦ -- Ἄ ὃ. -- 

ΕΟ ΟΣ τ τὰν ἀὐ  τ}ὸοἅι ὃ τ Ξ.... 

-᾿ τ΄ ποὸο - ς. - 

δέν. ΠῚ νυν. 272...-975 -- Δηΐ. ΠῚ ν. 278 -- 281. 

απ ἊΣ .--.-. “- Ἂυ. -- 

συν --. 1535 το. 9. 

πα πέέπὸοὈ Ὁ ἢ, ,..ΞΞ 

--ου π᾿ ς. -π-- ὁ --,κὐ - «. -- 

ΘΟ ΔΒΙ ΠῚ ΠῚ ὈΥΠΉΤΙΠῚ. 

δέν, 1 ν. ὅ40--549 -ΞΞ- Απί. 1 ν. 850--δ89. 

--..οδ.ῦῦ -ὐ -τ ὺ -- 

Ξε ἀν ν τ δ πιοοῦ, τος 

ἘΞ τ ϑ τρ' Ξ τ --Ξ 

ι --- ου-.ὁ -π Ἔὁὐ -- 

---, πο πο -π ου πὸ -ἃ- 

- ὅ4ὅ -ο πὸ --ὸὼὸ - 
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580 

Ψπ ον ϑλν ---. 

“Ὺ Εὐὰ᾿ πυσυθλουσι ἣν το 

ἧς χουνε εις ας ἘΞ ΡΣ: 

ΣΝ 

Βύγ. Π ν. 8600--567 ΞΞ Απί. 

δύ, 1Π ν. ὅ170---ὅ82 ΞΞ Δηί. 

πἰ καα εν. ξεν ΞΘ το 9. 

τιτοο- οὐ - ς - 

-“οο--οὐο - ς - 

-,οὐοὐ-ο.ῦπ-ς- ὁ - 

ὥς ἐπ οσθς σῶν 

-ιἃ- -- -π-ποὺῦυ- . - 

-.-ἰὴόὸοπιτὺ -  . - 

1 ν. 508---5175. 

ΠΙ|Ι ν. ὅ88 -- ὅ89. 



-΄ οΟυὑ-.. 
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ΓΑΒ ΒΘΟΠΠΟΈΠΙΏ. 

ΒΓ. 1 ν. θ02ὅ--081 Ξξ Δηΐ., 

τς [5 Ξ τς -Ξ 

ΕΣ [3 ΠῚ ἘΠΕ ἀν Ὁ 

-- οὉ «--- Φ πῶτ- 

: ταν αΡ τς τς Ὁ - 

Βίν, Π ν, 69399---648 ΞΞ Απί. 

π᾿ Ὁ  Ὡππῷὦὦ πᾺως 

Ξε ον - "ες Ξ 

ουω  -- -  ὺ ὁ -- 

; Ι 
5 Ξπὸ -π-ΠῸΟ ὦ -- 

-, οὐ --,ουἍῦυ -- 

δὺγ. ΠΠ ν. 649-- 68 Ξε Αῃί. 

Ὁ ππο  θὲ ἢ»: Ἐς 

ΤῸ ἀρ αν. ὩΣ ἘΞ - -ὁ 

ι: ὧ --ἅἕὄΒΟυΌυ ὦ -- -- 

) [2] --ὉὉ},.ω,. “-- Ο'΄ὦὁὅὔὁἕ;͵Ἕ,[,ἔ πΠΛ1Ὶ Ἐς - 

“ὁ ὦ οὸ “ὁ 

Ιν. 6052--θ088. 

Ὡ" τ -- 

. ὦ -- 

Θ ἘΦ 

ὃς. 

θα ἐν’ ΞΞ 

Π ν. 6044-- 48. 

ΠῚ Ο -- 

ω -..- τ--- 

[ὦ] --- ---. 

ΠΠ| ν. θ084-- θὅ8. 
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Βροᾶπβ ν. 659 ---Ο608. 

πρὸ ΕΝ 

600 Ἔ ο Ὁ Ξ  -πὋ Ροὼ - 
τ 

Θ᾽ ὃ ᾿ς ' -Ξ-΄ἰπἰὸ ὃ ὦ , ὩὩτΦΠ|ὶ 

ω - Ξ- τῶ Ὁ “ὦ  - ὁ ΞῸ 9 

θ0ὅ ἘΡΕῚ ΣΟ Ἐπ τ π οι αὐτὸ 

ΑμδΡδ ΒΒ. Ἱγι10]. 

δὲν, ν. 679---681 - Απΐ. ν. 685---687. 

Ὁ Ὁ Ἐπεὶ ἸπΞ͵ σ᾽ Ξ  Ὺ  Ξ 

ΟἿ Ὁ" -- - ϑὐὺ --5 ὁ ---- 

οἷ “- -τ- ὍΣ -ῷ. ᾿ς --Ξ- 

δίαβι πα ςοΥ 1]. 

ίγ, 1 ν. 837--841 -Ξ-Ξ Αηΐ. 1 ν, 8423 ---840. 

μς, οὐ «-- ὦ ὧ Ξῷοοῦ τ -Ξ- ὦ 

“--ἰ οὐ -- οὐ --͵’͵ἦἹοῦ --, οὐ. 

ἀὰ οσ τὰέεδϑο κι δ τως . 

Ἔ, εὖ .-- δῶ. «ἕο -ὦ ΟΣ οἱ 
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. 841---802 - Απηί. ΠΠ ν. 888---888. 

“-,κὐὦ δ «““ὐὸὸ Φὸοὸ 

-ὐὸ -- Φ 

--- [5] “-“-» [3 τ 

πτν Ὁ πὰ Σ ὦ τπτῷὖὦὋἘἔο Ὁ 

859 --8604 Ξ-ξΞ Αηΐ. ΠΠ| ν. 86θ8ϑ---870. 

-- ο. -͵-,οοἍὐο -.--  οὦο 

-- Θιξξι ς ᾳὸὺ ξτο ἰς 

ΒΞ τς Ὁ πυηδες νος 

ΕΡοάιτι5 ν. 8171--- 880. 

-- Θ,ιω- Ο᾽ -“ ὃ 

π᾿ τ --.- οὐ - Ὁ -- 

--- --͵ . ἡ'᾽ἔἕ -- 

πῖον ῶ. -“- ο -- 
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ῬΙ]Ιαποίαβ. 

Ῥγοοᾶμσβ ν. 894--902. 

' 

895 9 Ξῷ, 'ξΞξ' βρ τε τ 

᾿ 
.-- ὦὦὦὁὦὦἍ  - ---- 

πος τ κι ΚΕ τ ον ς- Ξε: 

Ι 
-- ὦ -ἡὄἭ -ζξ5-5-ἀἰ οδὺ -- -- ὀ - 

Ι 
ἐτο ἸἘ - ἀπ  π. 

900 τος μλερυς ἐρ τ λὴ ς  ἰτενς ὐπλοΣ 
5. ἤθους τὐτ χ ππὸ πὸ ΡΣ δ: ν 

! 
-- -᾿  - -- οο οοουο -- 

ϑδγ. 1 ν. 908---δὁ09 - Απϊ. ἴ ν. 910---910. 

90 οῦ οὐ οὐ -- 

βίχ. ΠῚ ν. 917.-:826. ΞΞ Δπὶ ΠῚ γΥἱ 5 7.- 985. 



920 

928 

940 

94 

950 

δίν, ΠῚ ν. 987--951 -- 

ΕΕΕ 

ΝΣ 

Δηΐ. 1Π ν. 952---966. 

112 
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Βίγ, 

ἀδύντος.. 

2 .. 

ΓΞ 

970 ω «-- 

ἀν ὅξας 

5. 

Ὁ οἱ- 

980 ο -Ξ 

ὃ -ἰ- 

ὃ. εἷς 

.ο ὦ 

3:8 

985 -ἰ- 

ἘΣ ΞΕ 

ΙΝ ν. 96717---972 -- Αηί. ΙΡ γν. 978 ---978. 

ὃ πΠᾷ ΠΡ “Ὁ ὋἝὃ -“-“ἘΠ-- ... Ὁ -- 

Ο »Ψ»“““΄ΠέΠι... “-“||ὺ -- 

58’ “πΞΠ ΘΟ “ὦ -- 

Ὁ απὸ τ Φ πτὸ 8). όὸνς 

ἘΣ ποις ἘΞ 55 

ΘΟ, -ΦΠΠ᾿. -- Ὁ τὖὰὸὸῷὖ! δ᾽ πτ' ) ."-- 

ΟΝ ν, 979--987 -Ξ- Απί, Υ ν. 988---996. 

Ὁ Ὡς π΄ Ὅν ἘΞ ον 

Ο.. πΠΡ “Ποὺ - ὦ -- . -- 

ΟΠ. -ποὸο-πὺ --ὼὺ - 

Οὐ Σ. τ Ξξίο -πἰ ὸὺ -τ ὸυ 9 

, “ΠΟ - -:-----ὁὖὁὖ «-- 

5. -“:- οὐ -  ππς. - 

ο. -“ὁοὺὐ -' ἐς “- 

δου :..--,. Οὧὺ δ᾽ ταὐτὸ ςΞ τῶν, 

Βέν, ΥἹ ν. 997--1008 Ξξ Απί, ὟὝΠ, ν. 1004---1010. 

9. 

ΟῚ 

ο 

1002 ὁ -- 

ΟῚ 

ο 

ῳ 

Ὁ “|| πΠΓΠ ΘΟ “ὁ -“- 9 ὸ 

ο. “Ὁ “ὁ ὁ 

ὃ.  -- Ὁ -- υ  κ ἧ ἧκζῆ 

ο “|| ““ο - 

ο -ἰΡ -“0Ὸῦὅᾷὅϑὁὼ -- 

“0 - ὦ -““,͵.͵ὖὐ - ὁ - 

9 ῶ “ὦ “Πρ -- 
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ϑίγ, 1 ν. 1011---10156 ΞΞ Δηΐ. 11 ν. 1010 --1020. 

Ο.- ὃ᾽ -- ὃ - ὁ -- ὃ 9 

ὦ Ὁ ὁ 9 

-.- (ὦ ὦ -- --ς- .. τς μπΞ 5. 

ως -,.ὐ -- οὐ οὸ ὁ -- Ἠ υὦ 

πν Φ ἘΝ, πο σσσν ν..- 

Ἐροάπδβ ν. 1021 .---1084. 

ΟΞ. ὁ -- ὃ “ὦ --Ξ- 

ἘΥΡ ΙΕ ΞΕ 

ἘΡσο τ ἘΝ ἘΞ Ξ: [3 δὲς: πὰ σ... 5. 

ας τον Ἐς 

1025 ο - ᾿. ἀρεῖς. εὐ τὰς Ὁ 

ἐνο Στ. ΒΟ ΦΊΣ 

5, ΞΞ ΞῈ νι πε ΣΡ ΕΘ 

ο -.͵ἰιοο - τες φοθ 

ὌΠ τὸ Ὡ  ωἄ 

1080 ο -Ἐ , - σον 

ο -ς, - ΞΞῚῸ 9 

ω -- Ὄ 1:5--.- πἘπὸ ἘΕῸΣ 

ο-τπτιοὺυ ποι πιπ-ππι το -- ὁ -πτ- ὁ - 

“9999 ΘΥ ξεες- 



τ; 

Ψ ΞΆΑ 

" Χο ᾿ ἢ" “ γι! Χ 

ἐν ϑοκυ ν ν κς 
ΕΣ τὸν ᾿᾽, Ν ὁ τ 

- 

δι, ΟΣ ν ἩΝ ὦ 

Ἂν 

γὲ 

ἱφ 

. 

τ εὐ 

ΒᾺΝ 

ὲ 

» Υ 

᾿ 
4 Γ 

. 

ὁ 

β 

] 

- .} 

᾿ 

, ἢ 

ΝΟ 
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ΑΡΘΕΝΟΑ ΕΤ' ΟΟΒΒΙΟΕΝΡΑ. 

ΑΟΑΜΈΕΜΝΟ. 

ΕἘχ αὰαο Αὐάοηάα ΟΥΤΩΣ γ ΟΠ] απ] 15 ΒθούϊοηἹ ἰθυδθ 8.47 601, ὈΘμ6 

ἋὯ6 ΑΘβοῆυ]ο πηογαϊῦ Εἰ, Ἡδιτηβοϑίῃ 110015 αα ἰηϑου θαπίαν : θῖ6 

ἩΡοαον ον ἰοἰϊιηῳ ἀδν Π)ναπιθ (65 Αϑϑοϊιἶιθ, ΒΟ 1861: δὲ6 

ἱπαϊγοοίε ἴ]οδον ἴθ ξογμπῳ ἀθς «αοεοῖ. Τοαίος, οἷυ Ναοίγαφ τι (ον 

δον! οὐδοῦ αἷοὸ Ῥοἀον ον οίϊμη . . . Βομη 1862; γι δοθο 

ϑέμαάϊοη τὶ ἀθη ογϊοοί. Τγασίκογη, 1, ΒΟ 1868; Αρδυηθυη ποθ πὶ 

οαϊαοχιπὶ πὶ. ρου, ΚΙααβθηὶ θαι! 0η6. ΠΟΥῚΒ. ΟἸΥ18. δαοία, οὐ θιηθῃ- 

ἀαΐα, 1λρβῖδθ 1868: Κύ. Ἡ. Κοοκ, Τι ρβθῖδο 1868; 4“. Α. Ο. νδῃ 

Ἡδυβᾶθ, Ηδρᾶθ Οὐ 1804. 106 ΚΘοΚΙΙ οὐ νη ΗθαβαΙ Π1ὈΥῚ5 

ΟἸΧῚ ἴῃ ΑΠΠΔΙ1 5. ΡὨ]]ΟΙΟΡΊΟΙΒ 1804 ρΡ. 289---818 οὐ 1866 ρΡ. [8-- 

20, 0Ὁ1 οἱ 4118 δὺ τηϑρηϑ ρϑ05 Θούατη αὐ88 ΠΟ Βα͵ηΤη έτη ὑϑη Ρ 8 ΠῚ 

[αδ᾽ὰ5 ἰγδοίαία βαηΐ. 

ν. 1 Ἐϊθοία ρ]οβϑϑᾶ ἀστέρας, βου θθπάση μῆνας ϑ' ὅταν 

φϑίνωσιν, ἀντολὰς δὲ τῶν, 5011. Ηοιϊηοτίοο τοῦ μὲν φϑίένοντος 

μηνὸς, τοῦ δ᾽ ἱόταμένοιο. 

12 Ἐριποίομ γυχείπλαγατον ἢοῸ Ιοθὺ πϑιηοὺ Θοϊηηοᾶθ θχ- 

Ροβυϊί, Οὐομη]θοὶ νυκτίπαχνον ἔγδροδόν τ᾿ ἔχων εὐνὴν» Ο0]]. 

ν. 814 : τῶν ὑπαιϑρίων πάγων δρόσων τε. 

14 ῬτυορδὈΙο απ ον φόβος γὰρ αἰὲν... ἀε]οίο ἐμήν. 

ὈἰΠΔοτΗ͂ΪΙ οοπ͵θοίαταθ λύζω᾽ φόβος γὰρ .. ἰᾷ οβδίδι αυοά Πᾶθο 

υἱθτηα νοῦ ϑγοίθ οοῃϑουθηΐ Οὔτ εὐγὴν ὀνείροις οὐκ ἐπιόκοπου- 

μένην. 
"6 
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19. Παθθπουὶ δ]ϊουιπιᾳαθ οιπθηἀδίϊομθαι οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ᾽ 

ἀριότα δε ὁποτουμένου γιηδὺ ὑγᾶρίοὶ που ἔν. ΟἍ, ΒΙΡΌΘΟΚ : 

Ὁ ἀοηυῖς απἴίψια, διε φιώην ἰϊδρανὲ ἀοηυΐηαν ἀοηυῖηο. 

24 ψονθᾶ τῆσδε συμφορᾶς χάριν ΠΟΥ͂ΪΙ ΒΘΏΒ.18 ἸΏ ἢ Π 6886 
γοίβιι ἀθρογᾶϊΐο οοΙηρ]θ 1, βαβριοαύαιν ἸΚθοΙς, 

82 Βοθηθ Κϑοκ εὖ πεσόντ᾽ αἰόϑήδομαι. 

40 Οὐοηΐθοὶ Δέκατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ Πριάμῳ (βῖο ΜῸ| 

Μενέλαος ἀναὲ μέγας ἀντίδικος ] ηδ ᾿Αγαμέμνων Ι διϑρόνου κτλ. 

10 νεαρῶν Επρθι. μῦελὸς ἐρνῶν ΚθοΚ. 

108 Ῥἰημάογ, ΡΒ1]10]. 18 Ρ. θὅ 5ᾳ., Θοη]. (φροντίδ᾽ ἀπληστον) 

χαινοῦ ϑυμοφϑόρον ἄλγους. ῬΟΒΒ[8Β λύπης; ϑυμοφϑόρον ἄτην. 

ΠλΡγοσαμη Ἰοούΐϊο ἰπᾶθ ογία απο 8 φροντίδ' ἀπληότον λύπης 

δΔαβουιρία ογαῦ ᾿ηὐουρυθίδθϊο ἀπληότον λύπης φρένα. 

104 ὅδιον τέρας Ἠθοίμηβοοίῃ Κρμίρολ διμάϊΐοη Ρ. 250. 

111 Βθοΐρίθπαδ οὐδὶ Καυβίθῃηὶ θηθηάδίϊο οἰωνῶν βαδιλεὶς: 

188 Ροβί οὐ δεισήγορα (τι φειόήνορα Ὁ) ὈΘπΘ Βιρρ]οὺ Κοοϊς 

δαϊόαι, νοῦθ μίμγει ἴῃ Υ. 54. τϑ͵θοῦύα. ΑἸβίου ἀϊοῖσαν νεικέων 

τέκτων ὄύμφυτος. 

160. Βθηθ νὰπ Ηθιιβάθ οοηΐθοὶί οὐδὲν ἂν φράδαι πρὶν ὧν. 

Η15 Τιίδη65, βϑθαπθης θυ ΤΎΡΒΟΠΘΙΩ ὙΘΒΡΙΟῚ ἀθιηοπβίγαν!ὑ ΚθοΚ, 

1Ιτ0ὺ οοθ ἉἈχαιϊχῶν, 6 ν. 174 τοροίϊία, ΘΧΡαΪϑιπὶ 6886 ψΘΥ- 

θατα ἤηϊίαμ ργο θα Ρ]Π116ν ϑἰαία! ΚΘ. Κ. Ῥοββὶβ ἐκαρτέρει μάντιν 

οὔτινα ψέγων. 

200 [Ιῃ πηθῃΐθι πῃ] νϑηϊξ ἐσιϑυμεῖν ϑεμιτοῦ παρϑίη. 

284 546. ΟὐὈμηΐθοὶ σέλοιτο δ᾽ .. . εὐπραξίαις μέλειν τοδ᾽ 

ἀγχιότον; Υ6] ροίϊτι5 ἀρχιότον 6 ΠΙΠΔΟΙΗ͂Ι ϑυβρίοίοπο (Ρτδθί, 

οα. 1ρ8.  ρΡ. ΧΟ). 

251 βου θομάμσμι χρόνου δὲ ποίου. Υ. δά ΡογΒ. 488 δάποίαίᾶ,. 

205 54ᾳ. Αἀάϊίο γνϑῦβιι ααθηὶ ὃχ Αϑ]ίδηὶ . Η, ΧΠΙῚ, 1 

αἰία! Μεοίΐμποϊκθ, ᾿Ιδουπα δἷο οχρ]ουΐ ροίοδι : ̓Διόδουσα δ᾽ ἐξέλαμψεν 

ἀστραπῆς δίκην πεύχη προδσαιϑρίζουσα πόμπιμον φλόγα. οῖῃᾶο 

βου ρβουῖπι ὑπερτενής τε (4υοά Ηθθγοβίαβ ἰηἰουργθίδίαν. ὑσερ- 

αγατείνουσα, ὑψηλῃ) οὐ οὐχ Κοοκίο ἐπέδυτο χρυδοφεγγὲς - " " 

ακνίστου ὁχοπάς. 
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288 Οὐοπ͵θοὶ ὠτρυνε ϑεόμὸν μἢ εὐχερίξεσϑαι (ἰϊ. 6. μὴ ἐν 

εὐχερεὶ ϑέσϑαι) πυρός. 

298 Βονοοδηᾶσμη 6888 ὡς λέγοις τποπαὶϊξ Ηοϊπιβοθίι, ΨΚ’... 

Ρ. 898. 

826 Βοῃθ ΕηρΟΙ δἱ πρόσπαιά πῃ τύχοι “χαχα. ὅ΄Ἰο {τδη8- 
Ροϑιίϊομθ νϑυβαστα ἢ1}1] Οριιβ. 

852 Ι͂ῺῊ τηθηΐθπὶ ᾿ὩΪΠ1 ΥΘηΪ πέφανται δ᾽ ἐν πόνοις ΥγΕ] δὴ 

πόνοις. 

806 ἤθροπθ ἄγνος δὲ πᾶν μάταιον. 

888. 84 ἀτλητ᾽ ἀντλᾶσα διὰ πυλᾶν 1 βέβανε ῥίμφα, 60]]Δ18 

σουβῖθυιϑ δη πο 1015, ΡΥΟθ ΔΙ ον Μ. βομτηϊας, ἴῃ ῬΏΠΟΙΟρΡΟ, πἰβὶ 

ἴδ] ]οΥ. 

899 οὐ 402 μάταν γὰρ εἶτ᾽ ἂν ἐσϑλαά τις δοχῶν ὁρᾶν οἱ 

πτεροῖς ὀπαδοῖς ὕπνου κελεύϑῳ ΚΘΟΚ. 

488 β5ᾳᾷ. Μα]ΐὴ μένειν ἀκοῦσαί τί μοι μέριμνα νυχτηρεφές. 

Οὗ βορί. 826 μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν. 

4712 Βροϊρί απ ογϑί Ἡδεππδπηὶ οοηὐθοίατα ταδ᾽ ὁότις 

ἄλλως. 

482 ϑοϊίο ϑθοῖ ἦλϑ᾽ ἀναρσίως, υἱδὶ απο ργδθβίαί ἀνάρόδια. 

401 οὐ 492 δᾷ υῃηὰπὶ νϑυβαπὶ ὙΘαΙρΘηὯο8 6586 νἱαϊΐ βοᾷ, 

ΟοηἼθοὶ φαιδροῖσι δέξασϑ᾽ ὀμμασιν κόσμον χρόνῳ. Υ͂. 1. οοἄ, ΕἸοτ. 

ἧπου πύλαι, δυϊϊααϊον 1118, αὐ νΙἀθίαν, ααϑτὴ ἦπου πάλαι, οτία' οΧ 

ἢ προπύλαιοι, αυδθ οταῦ 5610} δά δαίμονες ἀντήλιοι Βρθοίδῃ!!8 
οἱ εἰς ἀνατολὴν ὁρῶντες Ρδ18 δ]ίογα, ὁπ ἩΘΒΥΘΒΙ ἱπίουργθίδι ὁπ 

οἱ πρὸ τῶν πυλῶν ἱδρυμένοι ΘΟΏΡΥΆΘη8. Βασιλέα Β] οΒβθπιδ, 6586 

Ρυΐο δᾶ χόσμον δἀβογίρίπιπι. Τοισίδ᾽ οἱ πολλῷ δ γϑυβὰβ θχρ]θη- 

ἅὯο8 δααϊίδ. 

610 Βοοίθ χαίρω τὲ τεϑνάναι τ᾽ οὐκέτ᾽ ἀντερῷ ϑεοῖς Ηοἱτη- 

βΒοϑίῃ. Ἦ'. 91. 

Δα ὅ82 Ἐπηθηἀδίϊ 6 πηθᾶπὶ ΟΟἸΥΟχὶΐ θοκ δὰ απδιῃ ροϑὲ 

ἐκϑυμάτων Ῥοβαθτᾶπι νίγρι!α ἀο]θίδ. 

ὅδ6 Ἐρτθρίθ ΕΠρΡῸΙ ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ νοῦς γέρουσιν εὖ μαϑ εἶν. 

ὅ006 Βοπθ Κοοῖς ὀλολυγμὸς ἄλλος ἀλλοϑὲεν. Ναπι Πιοο 

[δι γι πὶ οϑύ, 
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088 Μείΐποϊκο, ῬἈ1]10]. ΧΙΧ ρ. 194 844., ργο ΔΙ Ιου : ἧ τοί 

(ᾳυδθ νοχ τη8]6 ᾿ἰηίθ]]θοῦα υἱτϊ οΥἱρο) τὰς ἐξέκλεψε καξερύδσατο. 

0641 Βθηθ6 ἰάθιη καὶ κατεόποδημένου, 90]]. δορί. 794. 

044 Βροοίθ νϑὴ Ηδθυβάθ ἰπθίαν ἐκείνους ταῦτ᾽ ἔχειν δοξαζο- 

μεν, ἷ. 6. ὅτι ταῦτα ἐκείνους ἔχει. 

Φ682- 84 ἀγάλακτον ἀργῷν Ἰζ60Κ, 00]1. Ηθβγοῖι. ἀγάλαντος " 

ὁμόϑηλος; ὁμογάλακτος. Οοηϊϊοῖο : Ἔϑρεψεν δὲ λέοντος ἦϊνεν 

δρόδοις ἀγάλαχτον οἴκων ἀνὴρ φιλομάστοις. σὲ 181 

δρόσοις . .. ἀγρονόμων φιλομάόστοις ϑηρῶν. 

690 8ᾳ. ϑοιθοπάυσπη φαιδρωπῶς ποτὶ χεῖρα δαίνοντα 

γαστρὸς ἀνάγκαις, αἱ γοΥθαπι ἔόχο βιδπι νἱπὶ σϑεϊπθδί. 

094 Βροῃθ ΕἸ. χάριν γὰρ τροφᾶς ἀμείβων, τἱδὶ φαοᾶ 8οτ- 

βοηᾶσπι οβὲ ἀπαμείβων. 

096 Εἰ 50Π0110 Ε΄. πολέμοις θ6π6 νη Ηθυβάθ μηλοφοόνοιόιν 

αυταῖς. : 

120 8ᾳ. ϑδουιθοηάυσπι νἱάθίαν ἐν χακοὶς βροτὼν [ ὕβριν, τότ᾽ 

ῆ τόϑ', ὅτε τὸ κύριον μόλῃ φάος τόκχῷ, οατῃ ΑἸ γθηΐθ, ηἶ81] αποα 

116 φάος τόκου. 

- 148 τὸ δοκοῦν ὄντος ΚΘΟΙκ. 

148. 49 ϑοιθοπάσμῃι καὶ ξυγχαίρουσιν, δαῦ χαὶ ξὺν χαίρου- 

ὅδιν ὁμοιοπρεπεὶς Ι ἀγέλαστα πρόδωπα βιῶνται. ΟἿ, ν. 8608. 

805 Β6πθ νυ]ραίδηι ποίαν νδῃ Ηθαβ66 τηπίδίδ ᾿π θυ ρα ΠΟὕ 016 

ἴῃ Βῦπο τηοᾶπιῃ : πειραδόμεόϑα πήματος, τρέψαι νόσον. 864 
π18]6 ἰά6πιὶ ποραὶ βαργα εὐφρόνως Οὔπὶ χέαντες ἡ τεμόντες Π66ῃ- 

ἄστη 6886. 

818---20 τοοίθ Κϑοκ, Αβγθηθβ τηθίβαιιθ ὈΡΒθυν δύο 888, 

βῖο ὑγδηβροβαῖϊ οὐ θηιθηᾶαν : χαὶ τοῦ μὲν ἥκειν, τοῦ δ᾽ ἐπιρρέ- 
σειν (ταρ]ϊαβ ἐπεσϑορεῖν ΕἸὮΡΘΥ) κακοῦ | κάκιον ἄλλο πῆμα 

λάδσκοντος δόμοις, ] πολλὰς χλύοις ἂν κληδόνας παλιγκότους: 

808 βουὶθοπάθπμι σὺν ϑεοῖσιν ἄρμενα, 86 Μϑίπϑκιὶ οοπήθοίαγα, 

897 Μαοΐποκο ἡ γὰρ σὺ... Κρϑοκ δὲ χαὶ σύ. Μαϊΐπι οὐ 

ἀἰαλδ  οΣ 

904 Βομο Κϑοῖς τρύχοντα πλοῦτον, 60]]. Ηφβνοῖ,, τρύχειν᾽" 

φϑείρειν. 

-. », 
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924 ϑουϊθοπᾶυπι δ μαένϑδι μολὸν οὕτῃ Κοοϊκίο. ὙΘΥΒῸΒ 
928---217, ΔΡ ΑΠγθηΐθ 860]. 808, 16 ὑπθηίαν ΕΠΡΟΥ οὐ Κϑοκ. 

981] Βθηθ δέργμα προστατήριον ΚοΟΙ, 060]. ΗΘΒΥΟὮ. 

δεργμάτων" ὀψεῶν. 

952 ῬχοθδΡΙ ον ὁμοροῦ δ᾽ ὁμότοιχος ΘΟμ͵θοῖ σδὴ Ηθυβάθ. 

988-98 ροβί ν. 1000 ᾿πβϑύθηοβ οοη͵]θοὶ, ἰογίϊα (Ἰγίδθιηπηθ- 

βίγϑθ ἀϊοίίομθ 810 βογιρία : 4λλ᾽ εἴπερ εἰ σὺ εἰὴ χελιδόνος δίκην 

| ἀγνῶτα φωνὴν βαρβαρον κεκτημένη γ ἰ ἐδῶ φρενῶν διγοῦσι 

πείϑοι ἂν λόγοις" ] εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχει φάτιν» | 

σὺ δ᾽ ἀντὶ φωνῆς φράζε καρβάνῳ χερί. 

1006 ϑβοιίβομάυπι ἐπὶ δὲ καρδίαν κροκοβαφὴς δράμε, οὕτη 

Εηρθτο. 

1010 848ᾳᾳ.. βεοπθ Κϑοῖς ἀπεχεὲ τὰς βοὸς" Ι τὸν ταῦρον ἐν 

πεπλωδει. μελαγκέρων λαβοῦσα μηχανήματι; 6011. ΒοΒο]ο τὸν 

μελάγκερων ταῦρον λαβοῦσα τῷ μηχαϊήματι τῷ διὰ τῶν πέπλων. 

1082 ϑουιβομάσπιῃ νἱάθίαν ἐπέγχυτον ΘΧΣ ομοθιηδῃμπὶ οοη- 

͵7θούατϊϑ. ' 

1092 8ᾳ. Βθοΐίθ νὴ Ηθυϑβαθ σϑυβρᾶ 810 ὑγδηβροβυδ : στερο- 

φόρον γάρ οἱ περὶ δέμας βάλοντο (τη 0 βάλον) Ι ϑεοί. ϑϑῖπμαθ 

ΘΟηΪθοὶ : γλυχῦν τ᾽ αἰῶνα κλαυμάτων ἀγειν. 

1101 φίλων οὐ 1112 τὸ πᾶν δὰ ν. Βραπθηΐθμι ρου ἰπθηΐ. 

1108 ϑουίρβοιϊα χαὶ γεογνὸς ἄν βροτῶν μάϑοι; Οὔ7118 

ΘΙ ἀα 015 ρᾶγίθβ β'ηρ]α5 Μοίηθκο οὐ Μαυίΐῃ ἰηνθηθγαηΐ, οὗ 

ἴῃ ν. δηθιμοίίοο (1119) καί τίς ὅδ δυδφρονῶν. 

1115 ϑβουιρθηᾶαηι οοηΐθοὶ ἄκος δ᾽ οὐδὲν ἐπήρκϑόδεν τὸ 

μὴ κ. τ. Δ. 

1180 δώμασιν προδημέναι ἃ6 ἘΥΙ8 ἱπίπβ ἴῃ ἄομηο νϑυβδηίῖ- 

Ὀὰ8 αυστ ἀἰοὶ ποααθϑΐ, οομ͵θοὶ δώμασιν προόδημμένην (πρώταρχον 

ἄτην). 

1186 Ορέϊπηδια Οδμηίουὶ θιηθηδαίϊομθη ἄνατος ΠῸΠ τρί], 

568 βγτιαί 8680]. ΕἌτη. ἤγουν πῶς ὀργῆς ἐπειράϑης τοῦ Απόλλωνος; 

Ῥαΐοῦ ϑηΐτα ρυϊμαϊΐαβ δαἀαϊίατη [α1858 πϑρ δύο 611. 

1106 8ᾳᾷ. Ῥοβὲ πλήϑοντες Υἱτρα]α Ἰηὐθυραπρθπάθσμα. οἰ πᾶθ 

“ οτγίαββθ σὺν ἐντέροιόι ὄπλαγχν᾽. ΟΥ̓. Ψαλινῦ. ἢ. Ρμιϊοὶ. 1864, Ρ. 810. 
» 10 
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1170---81 ΤΥΔΏΒΡΟΠΘη ΠῚ 6586 ϑηλύς ἐότιν ἀρόονος Ι φονεύς 

οὐ ἀόπονδον φίλοις [ Ἄρῃ πνέουσαν, δ͵θοίο τηοϊ]θϑίο τ᾽ δίᾳαθ ἰῃ- 

ἰουτορ δύο 8 βίρπο ροβὶ βλάβην ροβίϊο, νἱᾶϊξ Κϑοκ. 

1182 Βροίθ ὡδπϑρεδὶ μάχης τροπῇ Μοίΐπθοξο. 

Απίθ 1184 οχοιαῖββθ υθυϑαπὶ ΡΟ ὈΔ1οΥ βίαύαϊ ΚΘΟΚ. 

1206 ---8Ὲ ὕπιῖοθ νϑῖὰ οϑύ Ηθυηδηπίδηαϑ ἢὰ] 18 ἰοοὶ ἰηίθυ- 

Ραποῖϊο : μιόϑὸν ἐνθήσειν κότῳ (ἰπηπιο πότῳ) [ ἐπεύχεται, ϑήγουσα 

φωτὶ φάσγανον | ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασϑαι φόνον. 

1218 ΟὐοηἾθοὶ ἄλλην τιν ἄτην ἀντὶ δοῦ λωτίξζομαι. 

1222 8ᾳ. ϑουϊθοπάμπι 6888 ἐπέξηνον μένει [ ϑορμῷ κοπείσης 

φοίνιον προσφαγματι για ΤΠΊουβοη. Μιπὰβ Ὀθη6 ϑομᾶϊξς 46- 

ἀογαὺ ϑερμὸν «ον φοινίῳφ. 

1286 Βθῃθ Κϑοκ Ἅιδου πύλας δὴ τάσδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω. 

1248. 490 Βογοοδηᾶυβ, ϑδυοίοσθ Κϑθοϊκίο, ἐἰγα]δίλιῖαβ Βουαμι 

γΘΥβασμ οτο, ααἱ ααομηοᾶο ΘΧΡΟΠΘΠΑΙ τϊῃὶ υἱἀθυθηίαν αἰχὶ 1.1. 

Ρ. 1180: 

1260 ϑουϊθβεπᾶυμπη αλλώς λακούσδῃ (8:6 Ὀθηθ ΚΘθοΙκ) 

μαρτυρ ῇ τ ἐ μοι τόδο, πὶ ἰοεέος5 εἱς ἰμιι)ώι5. τπθαθ υαἰοϊπαἰοηῖξ. 

Αα 1289 βομοϊίοῃ 14, αυαοᾶ Ὀίηᾶονῖ ἴῃ ῬΆ110]. ΧΧ ρ. 21 οἱ 

γϑὴ Ηθυβαθ ἴῃ οαϊίομθ ραὈ]1οὶ 7.118 ἔθοογαπῦ, ααἰηάθοϊμη αὐἰάθτῃ 

6886 οπογθαΐαβ οοηΐθηαιί, 564. Πογαμα {γ68 βθηὐθη πη ΠΟῚ αἰ ΘΘΓ6. 

Ηυ}ὰ8 δαποίας ομΐβ δαοίου Θαπὶ ΟΠπογθαΐαγιι πη ὩσΙ ΘΓ αἱ ρΡοδίθδ 

ἱηνϑὶαϊ δὰ ἰγαροθάϊδιη Αϑβοθυ απ τη8]6 ὑγδηβία τ, 504 ὈΘῺΘ 

Ἰπ.6]1οχὶῦδ, ααοὰ ποπ ἄἀθροραΐ πορᾶγθ Ηβθυμπιδπμηβ, 611 ΘΚ δέ ΟΠ ΘΤα 

δι ΥΘΙΒΙΡῸΒ ΔΙΆ ΙΟΙΒ. ᾿ΠΟΙΡΘΥΘ. 

1205 ϑουϊθοηαππι 6586 τἀχιότά τ᾽ ἐμπεσεῖν νἱᾶϊν Μοίπθκο. 

1804 τοῦ δρῶντος ἐς τι καὶ τὸ βουλεῦσαι ῥέπει Κροκ. 

Οοη͵θοὶ τοῦ δρῶντος ἀν τι καὶ τὸ βουλεῦσαι πέρι, 6)θοία 

δ1οββδ ἐότι. 

1854---ὃ0 βουίθοπάσπι τόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος δαμοϑιρόους τ᾽ ἀρὰς | 

ἀπέδικες; ἀπετ ἀμ ης; ἀπόπολις δ᾽ ἔσει ] μῖσος ὀβριμον ἀστοῖς. 

189. Βομθ τῶν δ᾽ οὐδὲν ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐναντίον φέρων ἘἨθίπι- 

ϑοϑίῃ Κρ. δὲ, Ρ. 118. 

18712---ι[4 βοιθοπάμσπι φονολιβεὶ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται 1] 
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λίπος ἐπ᾿ ὀμμάτων αἵματος εὖ πρέπειν 1 ἀτίοτον " τι δε χρὴ κ- τ. λ. 
Α σϑῦρο ἐσπιμαίνεται, {μγιδιπάα οἰογίαίι., ρθη άθῦθ ἱῃῆηϊίναπι 

πρέπειν Υἱᾶϊ! ΚΘΟΚ. ἀτίετον οβί ὑπεδίιηι. 

Απίο 1888 νϑυβ πη ΘΧΟΙ 1886. ΠΟ ἱΠ ΡΥ ΔΡΙ ΠΟΥ βύδία! ΘΟ Κ. 

1886---88 καὶ κοινόλδντρος τοῦδε ϑεόφατηλογεῖ οἱ ἴόστον 

τριβάς Κορκ. 

1890 Οοηΐθοὶ φέρουσα χημῖν. 

1478 Ῥοββὶβ τὴν πολύχλαυτον π αἵ δ᾽ Ἰφιγόνην, 901]. ΕΓ. 

ΕἸ. 1028. 

1488 Ορίύϊηθ νδὴ Ηθιβᾶθ : Δέκῃ 2 1 ἄλλυ πρᾶγμ᾽ ἄορ 

ϑήηγει βλάβης 1 πρὸς ἀλλαις ϑηγάναισι "ρὸν ΤΙ σϑῦβα δηςΠ6- 

(ἴοο, 1610, βου δοπάσιη ἐκ βάλλοι. 

1498 Οὐοπΐθοὶ τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἶνον. Ἠδηο Ἰαυααίίοποτη 

ϑιρτα ἀϊχογαῦ χάριν ἀντ᾽ ἔργων μεγάλων, απι88 γογθᾶ γϑοΐθ ζαυβίθῃ 
δα Υγ885 δὴ Αρϑιηθιηηομθ ρ᾽ϑϑίδϑ ὑϑύ 1, ΝΟΪῚ δαύΐθιη ἀθ Αἰμθηϊθη- 

Βίπτη ΡΌΡ]1οἷβ ἐπιταφίοις οοσίίαγθ, αἀαππὰ 6Χ δηϊαυϊββίγηϊβ ὑθτα- 

ΡουθὰΒ Ἰαυἀδύϊομθϑ, α40.8168 ἸΘρτιπίαν ἴῃ 1818 Πρτὸ ΧΧΙΥ͂, υϑὶ- 

ἰαίδθ ἔπουϊηΐ. ' 

1602 ὀξυγόων πόρϑμευμ᾽ ἀχέων Μοίπθρξθ, 6011. ὅοΡᾺ. ἔν. 

4718 Νάδῦοκ. 

1587 Ἡσμπο γϑυβϑιπι 1116 ἃ. β'οη {210 ἀδηηπδίπμτη 6886 ἀθιηοη- 

βίγαν! ΕἸΏΡΘΥ, 

Ῥοβί 1668, υὖ ο]1π οομπ͵θοογδύ Ηθιηδηη, Οὐ 8 ατιϑηλ ροϑδέ 

1660 νϑύϑαμη Θ Χο 1880 16] χογαηῦ ΕΏΡΘΥ οὐ Κϑοῖ, 

1510 Ἀθρομθ σπαίδας. 

1671 8464ᾳβ5« Βοπθ γύννις δὺ Μοίποϊιο, αἰό χύνων ΚΘΟΚ, 
φωτὶ στρατηγῷ Ἡϑοἰτηδοθίῃ. 

ΟΗΟΕΡΗΟΗΙ. 

18 ϑουίθομᾶυσμη 6588 σρᾶγμα ΡΙῸ πῆμα νυἱᾶϊ Ηθἰπηβοϑίῃ 

Ο. 86, 6011. ΒΟΒοΙ]Ίο ἀντὶ τοῦ" σπῇῦμα νέον. 
΄ 
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22--24 Βοιίβοπάσπι θβ86 Ἰαλτὸς ἐξδέβαν δόμων (ἴοτθ 

αὖ οοη͵θοιϊῦ Κϑοκ, ϑγιηροὶα ῬὨΙοΙοσούαμη ΒΟΙΠΘΗΒΙαμα 1 Ρ. 191) 

Ἰοοὶ δηθτπθίϊοὶ θιηθηαδίϊο ἀοοθθῖῖ. οἰπᾶθ γϑυοοδηάιτη σρέσϑι 

παρηΐῖς φοιγίοις ἀμυγμοὶς. 

81--Λδ4 Μοῦρα, ἃ ΠΡΥδΥ118 ΘΟμΒίγ οὐ] οη18. οδιιϑδ ἰγα] οί, 00]- 

Ιαΐδ, βίγορῃδ, βῖς οομπβιϊπιθπαδ βαπὶ: Τορὸς γὰρ ὀρϑοϑριᾷ δόμων ! 

ὀνειρομαντίς; ἐὲ ὕπνον πνέων κότον, ! ἀωρόνυχτον φοῖτος 

ἀμβόαμα ... ΜίαΘ68. ἰηΐθυ 88 γσθβρομᾶθσθ δόμων οὐ δόμων, χότον 

οὐ κόπον, πογοαὰδ δυραπιθηΐο Ηγτηδὺὶ Ῥααν δηιθπαϊϊομθμι σὺν 

κόπῳ; Υ. 28, ἀπππὶ Μράϊοοὶ Ἰϑοίϊο συνκύπτωι 6Χ σὺν κοπετῷ οἱ 

σὺν χτύπῳ οοπῆαλία 511. 

ὅϑ8 88. Βθρομθ φοβεῖται δέ τις. τὸ δ᾽ εὐτυχεὶν τοδ᾽ ἐν 

βροτοῖς ... 

Αα 89 ἐκχέαδα οδύ ΠΙΠΔΟΤ.Η͂Ι διαθηδαδίϊο. ΤΠ 10 1ὶ ἐκ χέουσα. 

Ἡοϊτηβοοίῃ Ἡ. 147 πατὴρ τότ. 

112 84ᾳ. Μα]ΐπη πότερα . .. λέγω; οϊηᾶθ Μοίμθκθ δοηΐ. 

ἀἁπλῷς πιφαύδσκου δ᾽. 

188 8ᾳᾷ. δωφρονεότέρᾳ ποτὲ οἷ εὐδσεβεότέρᾳ Μθοίπθοᾷθ. 

105 Βροαυϊτο οὐκ στιν δότις ἐν ὃ ὁμοις κείραιτό νιν, αο]οία 

8185, πλὴν ἐμοῦ. 

118 Βογίαββθ χουρίμην χάριν τάφῳ, ἡαῖθυβ δάβου!θὶ ροίοναῦ 

πατρός. 

118 λέψιοι πίπτουσί μοι ὅταγόνες Οοπ]. Μοίποῖκθ. 

191-94 Μοίποκο ἀλλ᾽ εὖ σάφ᾽ ἔδη δ. τιοχ ἡ ξυγγενὴς ὧν 
λεγε συμπενϑεῖν ἑιιοί. Ἐογίαβδθ εἶχε δυμπενϑιῶν ἐμοὶ 

ἄγαλμα τύμβου τοῦδε καὶ τιμὴν πατρός. 

2260 Ο. Ο. ΜἅΠΠοΥ: οπηθηδαίοηθηι ὅπάϑης τὸ πληγὰς ἔδιδε, 

ϑήρειον γραφήν ταρτῖίο Θομημηθπᾶδὶ Ηθίμηβοθίῃ ΚΡ, Ρ. 168 84. 

251 Βοῃθ χαίέτοι ϑυτῆρος Ηοἰμηβοϑίῃ ΚΓ. ν. 107. Είδηι 

Πᾶθο ΟΥ̓θδέϊ {Ἰθα1 ροββαηΐ βαῖϊνα γίϊομιθ δηϑϑύῖοδ. 

820 Βουροπάσμι κεχὰῇτ᾽ ἀν γόος εὐχλεής, ὁΧ Ηοἰπιβορίμϊ 

οοπ͵θούαγα, Κ΄. Ρ. 88. , 

᾿ 
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842 νεοκρᾶτα φίλοισι κομίζοι Μοΐπθοᾷο. 

8567 84. Βοτμλαπ σισλάντων δι  αα!οΥ 5. Ροδιῖ8. Ρ) πἀϊοδη- 

[65, μόριμον λάχος τε πιμπλὰς χεροῖν πειδιβοότῳ τὸ 
βάκτρῳ Μοίποκθ ]. 1., λάχος περαίνων, Ῥϊπάογ ἴῃ Θά. 

τηΐ ποῦ Υ͂. 

401 ἘΒθοϊρίοπᾶα οτδὶ Βδιηθουβουϊ οοπ͵θοίασγα πόποι δᾶ: 

νερτέρων τυραννίδες. 

415 Βεπῃθ Ηριμηβοθίῃ, "7. Ρ. 90, τί δ᾽ ἀν φάντες τύχοιμεν 

ἄν τάπερ. ϑ'64 ἰδηθη ῥγορίιβ δὰ ΠΡγόσατα Ἰθοίϊοηθηι δοοθαϊ 

τύχοιμεν οἷάπερ πάϑομεν . . . ἷ. 8. - νεγδὶς αθηματὶ πεφμθιηί 

φιοΐλα ραϑβ5ὲ ϑιμηλι5. 

421---28 Βθνοοῦ ἔκοψα ϑὺ τποχ βουῖθθ ἀπριγδόπληκτον, 00]]. 
ΔῊ ΙΒ ΟΡ. 

466 ϑουίθοπάμπμη 6886 ἀρηξον ἐς φάος μολῶν γιατ Ἡρίτη- 

βοϑίῃ. γὺ. 40. 

469 Βονοοδηάμπηι δώμασιν. 

ὅ08 Βθρομθ ἀνοιμιώκτου, 410 οἴϊδηη βρθοῦδί βΒοβο]οη σολυ- 

ϑρυλήτου. 

ὅ26---28 ϑουθοηάθππι, νἱαἀθίασ ἐν ὁπαργάνοις τε παιδὸς 

δρμίσαι δίκην οὐ τὴὸχ αὐτῇ τ᾽ ἐπιόδχεῖν μαστὸν ἐν τωγείρατι. 

ὕὅ82 886. κέκλαγγεν ἐπτοημένη οἱ ἀνηϑοντ᾽ ... λαμπτῆρες 

Μϑίποκθ. Ηοο υὐΐϊᾳιθ γὙϑοὶρίθπάστῃ, 

841 Βυί]ουὶ ϑμμθπἀαϊομθὰ οὔὗφις τε παὶς ὡς ταθεῖϊίο οοτη- 
τηθηδαὺ Ηθηβοθίῃ. Μθ τηονϑῦ νυ. 826, δα αἀπθὴ Οὐθϑίθβ γθϑριοἱ, 

649 οὕτως γένοιτο δαϊ γένοιτο δ᾽ οὖν τώς Μοίπθᾷο. 

869 Πυλάδῃ Β]᾽1οβδᾶπι 6886. ἱπί]]οχὶέ Μοίπθκθ. Βθααϊτιταν 

ὡς δὴ ξαναστὰς ἐκ δορυξένων δόμων, Ὑ6] ἰα16 ααἱᾶ. «Ψαδίο ρ]υτα 

τηυίαί Ηοἰμηβοθίῃ Κὺρ. δι. ρ. 1460. 

029 Β6ηθ βροτῶν ἀτιμωϑὲν οἴχεται γέρας ΜοΙϊκΘΙ (Ζιν 
«Αφρεοοϊιιἴι5-- Κλ, ΘΒ ]θαβίηρον ΟΒἰθυρυορυδιήτη 1868). 

684. 86 διαὶ Δίκας τὸ μὴ ϑέμις λαὲ πέδοι πατούμενον. Ι τὸ 

πἂν Διὸς σέβας παρεκβάντες αὐ ϑεμιότοί δὰὺ παρϑχ βάς εις 

αὖ ϑεμιότος, ἀο]εῖο ΒαρρΙθηαθηίο νέον ξίφος ἴῃ Ιοοο διη ϑέϊοο, 

 ΘΟμΪ]601 Ψαλν. (. ΡΙμοὶ. 1864 ρ. ὅ80. 
7, 
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652 αἰδὼς τ τ᾽ ἐν λέόχαισιν Ἠθίμηβοοίῃ ἩΨ, ρ. 252. 

6064 Εροίο ἐξιότορηδας καὶ δαφηνιό ϑιεὶς ὁδόν, 601], ΒΟ] Ο 

ἐρωτήσας χαὶ μαϑῶν, ἰάθμῃ ρ. 44. 

θ11---8ὃ86 ἘΕἸθοίγαθ τϑάάθηᾶοβ 6886 ἀθιηοῃβίγανι ἰάθη ᾿. 84. 

696 84. Οὐοηΐθοὶ 1. 1. ἡ μερευκότας ξένους, 601]. ΒΟΒΟ]1Ο 

δι᾿ ἡμέρας χκαμόντας;, οἱ μακρᾶς κελεύϑου τυγχάνειν ἰάδσι μα ν6ὶ] 

(416 ααἰά. 

141 58ᾳ. ἦν λιμὸς ἡ δίψ'᾽ ἡ τις ἡ λιφψουρία ἔχῃ Μοίΐπεοκο. 

895 84ᾳ. Οὐομῃΐθοὶ : Ποῖ δὴ τὰ λοιπὰ Λοξίου μαντεύματα 

τὰ πυϑοόχρηστ᾽; ἀπιότα δ᾽ εὐορχώματα: 

901 Βθοίθ τῷ καὶ ϑανοῦσα συγχάϑευδ᾽ Ηοϊπιβοοίμ ἩΓ. ρ. 94. 

986 βᾳ. ϑογίβοπάυσμη ἔλαχε δ᾽ εὖ τὸ πᾶν οἱ ϑεόϑεν ἐκ 
φραδαϊῖόιν ὡρμηιιένος, ΘΧχΧ Μρίηθ 1 οιηθηαίοη6. 

981. 88 Βπολωλύξατ᾽ . .. ἀναφυγᾷ καχῶν γοτιββίτηθ Ηδίπι- 
βοϑίῃ, ΤΓ. ρ. 278. 

961 ϑουιθθπάσπη νἱάθίυν ἐκειόϑὲὸ δή, ἴοτθ ὃχ Μοίῃθκι 

οομ͵θοίαγδ. 

969 Βοοίθ Ηρἰπιβοθίῃ Τάχα δὲ παντελὴς ἀμείψει χρόνος. 

9165 υθπηι Ὀϊηάου οὔτ 8 οοηΐοσί νθυβΌ ΤΩ 51Π|1ΠΠ|ΠΔΌ ΤΩ, 

ἃ. 500]. Εν. ΟΥ. 25 ὁχ Αθβοῦυ]ο δ]]δίθτῃ, ἀμήχανον τεύχημα 

([65. τέχνημα, Νδιοκ) καὶ δυσέκλυτον (166. δυσέκδυτον, Ὀϊπᾶ,.), 

Θαϊη ἴῃ Ῥγοΐθο βαύγυιοο Ἰοοαῦη ΠαθυΪθ86 διιβρίοοῦ. Νϑαὰθ θῃϊπὶ 

ἀαθια} ροΐοθϑὺ ααΐη Ῥγοίθυβ Μθῃθ]ὶδο Αρϑιηθιηημοηΐβ Οδθάθηι 

ὨδΥΥδΥ ΘΥΙΙ, 

982. 88 ἐνδίκως, ῬΥΟΡύΘΙ δηϊθοθάθηβ ἐν δίχῃ ϑαβρθοίιπη, ἴῃ 

εἰχότως ταυΐαὶ Ἡδοίπιβοθί Κὺ. δὲ. 188. Μαϊΐπι αξίως. Ῥ͵Ὸ ΑἸΐθτο 

μόρον 1ᾶάθτὴ πότμον. 

Αα 984 ΑΔᾶο, ᾳυοᾶ Ομ Βδιπη δύ, “ὡς νόμου Μ. Οοτγ. Ῥογίαβ.᾽ 

1001---ὃὲ ἴῃ Ρῥυἱβύϊηδηι βάθη Π16 γϑϑυϊ 1886. ΔΙῚ ΟΥ, 4 8Πη1- 

αι Μοίποῖτο ὑγδηβροβί οη θη διιᾶτη οἰΐϑπλ ἀπὸ ὑπθίαν, Μα]ίο 

Θηΐ δρίϊι85 τηϊῃὶ Ογθδίθβ υἱάθίαν ἤδθὸ α]ΟΘΥ6 81 θχρ]!οαίαμη, αα8Πι 

81 Θοηνοϊαΐδηη νϑδίθι ἰηὐπιθαίασ. Ααἀάθρ ατοα 6χ πιθᾶ Γϑίϊοηθ 

ἰάθυη βίσορῃδιη δἰααθ δη {8 ΟΡ Π8 πὶ ὑγϊπηθύγΟΥ 1 ΘΒ ΒΘΟ ΙΓ, 

οὐ γϑῦρα σατροχτόνον ὃ ὑφαόμα προσφωνῶν τόδε, ν. 1009, μΒαθθηύ 

4ὰ0 γΧοίθυδηςαγ, 
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1046 ὡαὶ, γυναῖκες αἵδε ΘΟ οἱ. ΜΘΙΠΘΚΘ. 

100] δωεὶ Μ. ἰοϑβίο Ὀυθρῦηθσο δρυά 6. 

ΕΒΠΜΕΝΙΌΒΝ. 

44 νεούσταγὸὲς ξίφος Μεῖΐπεᾷκϑ Ι. 1. 

48 λέχοδ ῥΡτοὸ λόχοό Ιορὶ ἴῃ Μ. ἰοβίδίαν Ὠάθποι, ααὶ δοοῦ- 

γι ϊββιίτηϑιη βαϑια ΘΟ] ϊοπθα διαΐϊοθ τηθοῦτῃ σοΙμπηϊοανῖί. 

111 ϑοιϊθοπάσμη ραΐο χὰ νυχτίδεμνα. 

186 Βεηθ μή δε νικάτω κόπος Ηδ]πι ἃρυᾶ Ηοἰταβοοϑίῃ Κν. 

Δὲ. Ρ. 159. 

141 κατιόχαίνουσα Μ. (Ὀ ἄδθῃοτ). 

111 μυκὸν Μ. (Ὀθποι). Οοτν. ἴῃ 6. 

210 Τηϊογραηροπᾶσμη 6886 τί γάρ; γυναικὸς ἥτις ἄνδρα 

γοσφίση, γαῖ Ἡδιτηβοοίμ ΗΓ. Ρ. 422. 

220 ῬΙΟΒΡΔΌΙΙΘΥ τὸ μὴ μέλεσϑαι μηδ᾽ ἐποπτεύειν κότῳ 

ἰάθιῃ ρ. 41. 

2417 γεκρὸν οἴΐδια Μ. (Ὠ ἄθηθ:). Οοῦι. ΥἹοβοτίυβ. 

249 ϑομοθιηδηηὶ Θηιθη ἀδίομο πὶ μόχϑοις ἀρ ϑιροχμῆ ὅι 60ῃ- 

Βυπιαῦ βΒοΒο]οι μελοχμῆσι : 510 ϑῃΐτῃ Ηθἰπιβοοϑῖμ Κν. δὲ. ρ. 214 

ΘοΥΤΟχ  Ὑἱοϑατα μεγαλοχμῆσι. 

289 --- 210 ἱἰηρθηΐοβα Ηρἰηβοθίῃ ΚΡζ. ρ. 818. 211, 227 ἴῃ 

ΒΙΤΌΡΠδΒ. οὖ δῃ ϑίγορμα8 γϑαϊροῦθ ΘΟΏΘΙαΓ, 

294 εὖ κατηρεφὴ πόδα, ῥόπε οογοαίμηιν ροάθη, ῬΑ] 11 Υ 

Μϑοίῃθϊκθ. 

812 Ααἰ ἡδόμεϑ᾽ οὖσαι δαὶ εὐχομιοϑ᾽ εἶναι Βοτϊ ϑπάθππι 6586 

τηοηθὺ Μβίηθκο, 

822 54. Ναπιοιῖ τϑαυίτουθ υἱδθπίαν : Πίᾶτερ ἃ μ᾽ ἐτιχτες, ὦ 

μᾶτερ] Νυὲ, ἀμ αυροῖδι χαὶ δεδορχόσιν ποινᾶαν. 

847 54. οὐ 867 βου θθηάθμῃ ἐπὶ τὸν ὦ δ᾽ ἱέμεναι κρατερὸν 

ὄντα περ ὅμως μαυροῦμεν; γέον αἷμα. Ηοο Ὀθη6 δχροῃϊώ 

Ἡθιηβοθίῃ ". ρ. 205. ΠΙογυμη ρῥυΐὰ8 ἀβᾶϊ Ε, Α. Ψ. ΑἸ ΥΘΏΒ, 

δ᾽λοσατῃ Ὀϊηδουῖ, [πη δπ ἰβίσορμα σφαλερὰ καὶ τανύδρομοις κῶλα, 

δύσφορον ἄταν 6 Β0Π0]10 τϑϑίϊεαϊε βομοθιηδηῃ. 
72 
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849 σπευδοιιένα ΡΥ. Μ. (Ὀ ἅθηποη), φυοᾶ τϑοϊρίθηάππι. 

809 ἄτιμα τιδτ ἃ διόμεναι Μροίποκϑ. 

428 ἁμῆσ Με Θῦτε ἤπ Ὑ.:81. Ἐ᾿ 

440 ϑβοτίδοηᾶαπι ξὺν ᾧ σὺ πρῷαν 6Χ Μεοίποκὶϊ ϑμηθπἀϑίομο, 

6011. ἔογτηδ ἀοτῖοα ἐμπας ἱγδρ1ο 18. ἀϑαγραίδ. 

458 βροοτοῖδ ῬΥ. Μ. (θρπριη). 

495 Βροίο ὦ δίκα τ᾽ ὦ ϑρόνοι τ᾽ Ἐρινύων, ΡΥΪΟΥΘ τ ἰμβουίο, 

Ηοἰμηβοθίῃ ΚὉΓΚ. Ρ. 91. 

609 δι᾽ ἐφορεύει Μ. (Ὠ ἅθηοι). 

22 ϑοιϊδομάυσμη σρὸ τῶνδ᾽ ἀνάγκας ἄτερ, γοβροπβίομἑβ 
οϑδῦδα. Οὗ ϑορἢ. ΕἸ. 498. 

88 χαϑημένου ῬΥῸ πληρουμένου, ῬΥΟρίθ᾽ δηίθοθάθηβ σλη- 

οουμένῃ ϑυβρθοῖο, Ηοἰπηβοοίῃ ΚΓ. Ρ. 18. Εδογίαββο ἱδρυμένου. 

0610 Πἰπάον λύσειας. 81 ᾳαϊά τιπίδηάαπι, πηδ] πὶ πέδαι μὲν 

ἂν λυϑεῖεν. : 

Αά 064 ΜιΙάρίαν ΑΘΒομγ]ὰ8 ἤθη ΕΡἢΪ]4]018 ἸΘρθτη ᾿ΠΠΡΈΌΡΠΔΒ8Θ, 

7ατα ρουϊδίδτα 111ὰπὶ ααστα Π860 ἔλθ] ἀρθγθίαυ, 564 Δ]}οσατη οὐ β80ϊ- 

{1586 ἸΠΟΘΡΟΙΒ ΙΟΠΡΊιι5 ΡΥ ΡΥ θαϊθηύίατη, ααἱ Θζδιη 7 ἀ᾽οϑ πα] Τα η 6.6 

Δυθορραμι 5Ρ0]1ᾶγ6 οοπμαθαμπίαγ. ΗΟ 88 018 ἀθιποιβίγαγι ΟποΙςθη, 

Αἰμοη πὰ Πείίας 1 ρ. 219--Φ2ώ61.; οθίθυϑ ααδὸ ψἱν ΘΟῸ ΒΒ ΠῚ 5 

46 ροδίαθ ῃοϑίυὶ γϑίϊοηὶθτι8. ρα Ρ]1015 ἀϊβραΐανε, τηαρπΐβ ἀπ᾽ αῦῖο- 

εἶρτιβ ΟΡημοχία ϑαηΐ. 

1083 αὐτού δ᾽ ὁ. ϑηδαό (ἴῃ τάβατα ο δυΐ ν) Μ. (Ὀἅθποι). 

821 μείλιγμα μαλϑαχτήριον Ηοιμηβοθίῃ ΚΓ. ρΡ. 52. 

849---060 ἱπάου ᾿πίθυρο δου: ὑγχιραϊ ἴῃ Θα. ταΐηογθ Υ ; 08 

Μίπουνδθ ΒΘ, ΠΠΟΏΘ5. ΤΠΘΟᾺΠῚ ὑὐΔΏΒρΡΟηΪ,. [46πὶ ρῥιδϑῖ. ρ. ΟΧ 608 

᾿ταραρπαΐῖ ααἱ νούβϑιιβ 1105 Β.]οΠοιγίῃϊαθ ᾿ηϑθαιθηῦ!, 86] ---872, 

γοϑρομᾶθγο ορίηδίϊ βἰηῦ. Νϑβοῖο αὸ8 ἀϊοαΐ Ὑἱ Βα] .8 : απ ἄθτη 

μοο πο ορίῃαίαβ δια. 

8068 βοχίροπάσμηῃ ἔνεστι γάρ μοι μὴ λέγειν ἃ μὴ τελῷ, 6Χ 
οουβδηδ Μοίποϑιτῖϊ οιμθηααίίοηθ. [ἰρθγοσαμθ ἐξοότε ῬΥΔΥΔΙη 

βουιρίασαθρ ροπυΐηδθ ᾿ηςουρυ θία ΟΠ θὴ 6886 Ραΐο. 

810 Μϑοοῦπι ἔλοϊς Μοίηβικθ, ηἰβὶ αιοᾶ τᾶν] χάταρόδον 

οὗὑς ἐπιχτήσει φίλους. Αἴ ΥΘΥΘΟΙ͂ ὯΘ κατάρδειν δαυ]δη αὶ οὐ Ἰδοίδηαὶ 

γίτα Παρθϑί. 
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892--94 Μαοίπεοικ οοπ]. ἐπιρρύτους -. . γαίας ἐὲ ἀμ- 

βρούξαι, νοὶ ροιϊιβ ὀμβρῆδσαι, ἁλίου φίλον σέλας. 

900 ὁ δὲ ει κύρσας βρα βέων τουτων Μοίποκο. 

912---14 Ορὔπιθ μῆλα τ᾽ εὐϑενοῖντα Π ἂν ..- τοταγμένῳ 

χρόνῳ τρέφοι " γόνος δὸ γᾶ ς ..- -. Μδίμποκο. 

918 ἐπιχρα. νϑῖν ΘΥΆΒΟ ι) Μ. 

920 54ᾳ. τοῖς ὑπὸ γαῖαν, ἀο]οίο ϑ᾽ Ηροίμηβοοί ἄγ. 8ι. Ρ. 178. 

Ποϊηᾷθ φανέρ᾽ ὡς τελέως ϑυϑρίοδίαν Μοίποιίο, 

900 Βογίαθβθ πσαρϑένου φίλοι φίλας. εὐφρογοῦντες εὔφρονος. 

Ῥοββίβ οὐϊδιη εὐφρονοῦντες δὐφροόιν, ἴῃ ϑᾶπι βθηὐθηξδηι αἀπδπὶ 46- 

βίάογαθαῦ Ηθυμιᾶππαβ. Αὐ νοῦρὰ Παλλάδος δ᾽ ὑπὸ πτεροῖς ὄντας 

ἄξεται πατήρ ἰᾶται ἃτοῖθ οοποχᾶ βαπΐ οαπὶ ἔχταρ ἥμενοι Διὸς παρ- 

ϑένου, αὖ Εὐθπηθη! πατη ταθηΐϊο ᾿πίθυ οὶ ἡθαπθϑί. 

992 βουθοπάσμη 6886 τιμαῖς καὶ ϑυσίαις περίδεπτα 

τύχοιτ᾽ ἂν νἱᾶάῖι Ἠροἰπιβοϑῖι ᾿». ρ. 878. 

994 Ἵλαοι δὲ καὶ εὔὕφρονες αἴᾳ Μοΐποκο. 

998 Σηπουδὰ δ᾽ ἐς τόπαν ἐνδαῖς οἴκων ϑοανοταί. 

ΕΡΤΕΜ ΟΟΝΤΑ ΤΗΒΒΑΒΝ. 

147 ἀνροβόλων ἐπάλξει λιϑὰς ἔρχεται Ηδἰηδοοῖ Κν. 8ι. 

Ρ- 9Ὶ. 

106 Οὐομῃ͵θοὶ ἢ ταῦτ᾽ ἀρωγὰ καὶ πόλει σωτήρια (ὅϑθγ. ἔ. 

ῬΏ110]. 1804 ρ. 582), 4υδὰ Θπιθη αι οηθιὰ θεία 6586 Ραΐο, 

-αὐϑιηαάδιη 8118 ρΡγοΐοσὶ Ηθιηβοθίῃ Κἄν. δέ. ρ. 888. 

195 Ηβερμβοϑίῃ ἐδ. Ρ. 1906 ποντίου πρὸς κύματος: 

195 Οὐπΐθοὶ.... ϑεοὶς πίσυνος, ὁ δὲ νιφάδος 1 οτ᾽ ὀλοᾶς 

νιφόμενος βρόμος ἐν πύλαις 1, δὴ τότ᾽ ἤρϑὴην φόβῳ. “ππρθ 

νιφόμενος ἐν πύλαις. 

200---202 εὐχεύϑιε ῥγῸ ἱπάϊοαϊίνο δοοϊρίθπάμπι. Εδίδπα νουθᾶ 

οὐκοῦν τάδ᾽ ἐόται πρὸς ϑεῶν; (ἀδογιιηα ἤοο ἱπίονογὶ 5) ἘΘΟΟΙῚ 

τ πιοπάα. Ποῖ πᾶθ οομ͵θοὶ: ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς αὐτοὺς ἀλούδσης κ. τ. λ. 

ἔ 11 
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228 Βθοϊρίθηδαμ ογὰΐ ποτίφατον ῬΥῸ ποταίνιον, 6Χ Ἠδρίτα- 

Βοϑίμι οοπ͵θοίατα ἩΡ, Ρ. 81. [πὶ δἀποίαιϊϊοπθ ἰθρθ : Ἡθυτηδηῃ 

ἴῃ βίσορῃδ βουϊρϑιί διαὶ ϑεῶν πόλιν τε. Νάῶμῃι τε ποῃ οχϑίδὺ ἴῃ Μ. 

228 Ἐοτγίαββα κοινῷ γὰρ Αρης βόόσνεται φόνῳ βροτῶν. ΟἿ. 

Ηοπι. 1]. ΧΥ͂ΠΠΙ, 809 ξυνὸς Εννάλιος. Οἀ. ΧΙ, ὅ87 ἐπιμὶξ δέ τὸ 
μαίνεται Ἄρης. 

246 ϑουθομάμσμι λέγοις ἄν ὡς ταἀχιότα, καὶ τ ὁτ᾽ εἴόομαι 

τηοπμαϊ Μοϊποκό, ΡὮ]1]1Ο]. ΧΧ ρῥ. ὅ4 8α4., 6011]. ὅορῃ. Ὁ, Β, 1517 

λέξεις καὶ τότ᾽ εἴσομαι κλύων. 

801 Βθοίο πεδόϑεν περϑομέναν Ἠοἰηβοοίῃ Κα. 8.. Ρ. 857. 

812 δωμάτων δτυγερῶν ὁδόν Μείπεοϊτθ 1. 1. θυσὴ ὥμο- 

δρόπον ὁδὸν ἡυπροπάμππι 6886 ἀϊθούθμμ, Βοβί]θπι ργθρίζοπθμι ἰη- 

[6] ρου ᾶπι αι ἱπηπηδύαγαβ ἡανθηΐδθ 05 ἀθοθυριαν, 

404 34ᾳ. Β6η6 οὐδέ τὰν Διὸς οὐ ἐκποδών ὅφ᾽ ἔχειν Μείποῖκο 

ΡΗΪ]Ο]. ΧΙΧ ρΡ. 288. Ιάθπι ὁργὴν πέδοι ὀκήψασαν. ἴῃ πηθπίθτη 

ΠΕ γϑηϊύ ἐρεν 6ΘΧ ἀρδὲν ΟΥ̓ πὶ 6886. 

416 ΡΙῸ ἀπειλεῖ δρὰν παρεσκευασμένος ἴοτίαΒ8θ ΒΟΥ ΘΠ πμη 

ἀπειλεὶ δεινὰ δρᾶν πεφραόμένος. Οἵ. Ῥποίίαβ Ρ. 427, 9. πεφραόμέ-- 

νος; παρεόχεναόσμένος εἰς τὸ φρασϑῆναι; προδεντιχὴν ἐχῶν διάνοιαν. 

Αἰόχύλος. Εθτο ϑαάθῃι Ηθβυομίαβ βῖπθ δαοίογθ. 

409 Ἱππομιέδοντος λῆμα καὶ μέγας τύπος ΡΓΟὈΔΡΙ ον Ηδὶπι- 

Βοϑίῃ Κρ, δὲ. ρ. 242. 

845 Ἀδπιοίο β]οββθιηδίθ φέροντα, απο ΤΟΥΤῚ ΠΟΙ ΡΟΒΒ6 Ὀθπθ 

ἀοπηοηδβίταν!δ, Ηδιηβοθίῃ ἐδ. ρ. 128 σοῃ͵θοῖν εἰχὼ τυχοῖόσαν 

πολεμίας ἐπ’ ἀσπίδος. Μαϊῖπι πρέπουσαν, ΡΓδΔΘοΒοΙθτη αση) 

βθαυδίῃν τυγχανουδσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. 

θὅ8--ὔδ ϑβουθοπάνμπ οὐτ᾽ ἐφηβησαντά πὼς, θυτι Μοϊποκίο, 

ΡΏΠΟΙ]. ΧΧ 1. 1. Ιάθὰ πιοὸχ προδειπεῖν νιν χατηξιωσατο. 

142--.Ω4«4 σπείρας ἐτλα βῖπ6 ᾿ιϑία οασθα ΠὨΙηΔοΙῆο βαβρθούαμῃ 

οϑί. Νδι νϑύραι τλῆναι Θὔϊδτα ααὰπὶ αμάοηπάϊ μα θθὲ οατη Ρᾶγίϊ- 

οἱρίο οοηδίγαϊςαγ. ΟΥ̓ βορῃ. ΕἸ]. 948 τλῆναι ὅδε δρῶσαν ἂν ἐγὼ 

παραινέσω. 

101 Ναμο βουϊθοπάμπι ραΐο δόμοι τε ξυνέόστιοι. Νᾶτα αποᾶ 
Μοίΐποκθ 1. 1. οοπ͵θοϊς, ὅσοι τε ξυνέστιοι, τοῖπβ σταύαπι πη 

γἹἀθίαγ ρΥΟρίου ἀπίθοθάθηβ τοσόνδε, οἵ ἴοτο (πόλεος ὁ πολύβατός 
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τ᾽ ἀγὼν βροτῶν, ἅ6 4 οπηθπἀδίίοπθ πηθοιπι ΘΟΉΒΘΠΕᾧ ϑιιπηπλτι 

1116 οὐἱδουι8) αρίθ ὁρροῃϊίαν ἀοτηιβ. 

112 ἐπέδιχεν ῬΥῸ ἐφῆκεν Θομ͵θοῖς ΜθΙηθΚΘ. 

889 Ερτορίς σάνδοχκον εἰς ἀχανῇ τε χέρσον Μοίπεϊκ. 

8871 58ᾳ. Μαυίδαία ἱ᾿ἰηἰογραποίϊομθ ᾿υηροπάθπμη νἱαθίαν φέλοις 

οὐδ᾽ ἐπίχαρις 'Αρης. 

902 ϑουιθομπάϊπι 6588 ξένων τ᾿ ἐπαχκτῶν στίχας νυἱάϊΐ 

Μοίμοϊκ, ῬΒ11Ο]. ΧΙΧ ρ. 288, 60]1. νν. ὅ69 οὐ 999. 

911 Βθοίθ ἰάθη, Ῥ.110]. ΧΧ 1. 1., τϑααΐγιε ἀδίνοβ ὁμούπό- 

ροις δῆτα καὶ δυνωλέϑροις. 

1041 ϑουιθοηάαπι λη μα πολιτὼν 6Χ Μοϊποκὶϊ δπιθη ἀεί οηρ. 

ΡΒΟΜΕΤΉΗΉΈΕΤΙΙΞ. 

Ρτγαθῖ. ρ. ΧΙΧ 5ᾳ. υοᾶ 8ἰαίαϊ ἴῃ ἰογύϊα ἴα Ρ0]6 ΑΘΒοθΎ τη 

768 ἴα ΔαοΥΠδ556 αἱ, 8411 ΗθγΟᾺ]18 [6118 σοηΐοβϑα, ΡΥΪΠΊΙη 

Ρχγομηθίμθαβ ραἰοίδοθγθυ ααϊ4 ΡΟΥΘ] «{οὙἹ ἱτπασταϊπϑυθῦ, ἔτ ΘΠ ΠῚ 

γἱηοα}}18 βοϊγογθίαν, 14 οοπῆγτηδίαν ἰοοὺ ῬΒΣΙΟάθιηὶ περὶ εὐσεβείας 

([40. ΧΟ), αὐθηὰ 516 τϑϑιϊαϊ Ηδυίου (ἀοιαροῦζ, Πογκωίαηπίσοδο 

ϑιμάϊοη, 11, Ρ. 41) : Καὶ τὸν [Προμη]ϑέα λύεσϑαί [φησιν] Αἰσχί- 

λος, ὅτι τὸ λ]όγιον ἐμή[νυσε]ν τὸ περὶ ϑέϊτιδο]ς, ὡς χρείω]ν εἴη] 

τὸν ἐὲ αὐτῆς γεν[ν]ηϑέντα κρείτ[τ]ὼω χατα[στῆν]αι [τ]οῦ πατρός. 

Αἃ 118 1. 4 1688 : προδπεπαρμένος. 

104 ΡτΟΡΑΡΙ ον ἄκναφον γόον 6Θοη]. Πᾶΐ, ἴῃ Ῥοβί. βοθηΐο. 
οα. ΠΙ. 

241 Βοῃθ ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴκτῳ ϑέμενος, εἶτ᾽ οἴκτον 

τυχεῖν Νάῦοκ, Βιι οί ἀθ ἡ Αοαά. ἀα 8ὲ. Ῥεϊογβδοινῳ 1800 Ρ. 240. 

401 ϑοῖίθ δαχρυδιστακχτὶ δ᾽ απ᾿ ὄδόων α. ὙΥοΙ, Κῆείη. 

Μιι5. ΧΙΣΧ ρ. 464. 

412 ῬτΟΡΔΡΙΠ θ᾽ αἰχὸς πεπονϑῶωὼς πημ᾿ Ἠϑοϊπιβοϑίῃ Κα, 

'5ι. ρ. 208. Ιἄθηι τποχ τηθοῖπὶ ἐάσεμον. 
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522 ϑουθοηΔαμη 6880 τοῦτον οὐδαμῶς νἱᾶϊ! Ἰάθπι ρ. 522. 

840 Ἰδ᾽ ὅπως ἄχαρις χάρις πᾶπο Ὀίηδοτῇ. 

804 ϑουιθθη αι 6556 τηλουρὸν δὲ γὴν ἥξεις κελαινόφυ- 

λον νἱᾶϊῦ Πα, ἐ. 1. 

896 οΙθμάμσπι 6586 γ᾽ τηοηαϊΐ Πϊηοτῇ τθοθρία οοηϊθοίαγα 

τηθἃ ἀμαλαπτομέναν. 

Αἄ 961 1668 : ᾿καϑώριδσαδ, ι Ῥ6Υ ταβιιτᾶμῃ ἴῃ ὁ τηπίαΐο, Μ᾿ 

1088 στάσιν ἀντίπνοον, 6] οἴο αποδεικνύμενα, Ἡοἰμηβοθίῃ Κἄν, 

ϑι. Ρ. 844 οὐ ιπαον 1. 1. [Ιάθη οἰΐϑιηη ταϊὶ ἰἢ τπθηΐθπλ γϑηθγϑί, 

5664 ταίϊο δηψῃθίϊοα οὐδίατθ ν᾽ ἀθραίασ, 

ΡΒΗΒΑΒ. 

Ν. 107 Ἰδρθ : εὐπετέος. 

Αᾷ ν. 2117 δᾶάθ : γαίαι Μ. γαίας ΤΌγΗΘΡυΒ 

Αα ν. 481 πόλεις οἰΐϊατα Τα], οὐ͵ὰ8 αἀἀᾶθ ΠΌΡΘΙ ρῥγοᾶιϊῦ 

ΘδαἸο ΘοΙηπηθηΐατῖο βουηδηΐοο ἰηβίγιοία μᾶΒ αἱθίπιαβ Ρ]αρι]α8 

ΟΟΥΤΙΡ ΘΗ ΤΩ] δῆοτγίαγ. 

Ρ, ὅ8, δἄποί. 1. 1, 1666 : ζωὸν πέλοι. 

Ρ. 84, δἀποί. 1]. 4, Ιαρθ : ρϑβϑὶπὶ ἃ ροδίϊβ. 

Αα ν. 886, 1. 4, Ἰορθ : αἴοὶ β8ο]θηΐ, δοϑῦθθ βρη οδίαν, 

πππξξ -- β  --- - 

Οἴδηδο, ἐνρὶ» ὟΥ. Κι ΘῚ16 0. 
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